


Nádor Judit: Kéthalas kompozíció (kerámia)

Halas
iparművészeti
tárgyak

A  hal a vízben rejtőző állat, annál inkább felkel
tette az iparművészeik érdeklődését tárgyalkotó mun
kájuk során. Így Nádor Judit, aki 1962-ben diplo
mázott az Iparművészeti Főiskolán és a Pécsi Por
celángyár tervező művésze, —  remekbe szabott halas 
kerámiát szerkesztett két stilizált hallal, függőleges 
elrendezéssel, két szinttel. E  sűrítőképesség láttán 
nem csodálkozunk, hogy több díjat kapott.

Gorka Géza a magyar kerámia nagy klasszikusa 
Kovács Margit és Gádor István mellett. Am i igaz, 
igaz; rákos, halas tálja igazolja ezt az értékrendet. 
Pompás áramlással keringenek a halak a statikus 
rák körül, mély a rozsdavörös kerámiamű központja.

G. Staindl Katalin Munkácsy-díjas kerámikus 
több hazai és külföldi kiállításon szerepéit sikerrel. 
Egyik, Budapesten felavatott díszkútján több hal is 
látható az ötszintű kerámiaépítményen. Víz és hal 
fogadja a fényt, minden bizonnyal sok örömet okozva 
az óvodásoknak az udvaron.

Losonci Miklós
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Tízéves
a Kiskörei-víztározó

Tíz év telt el azóta, hogy átad
ták rendeltetésének a Kiskörei-víz- 
lépcsőt és megindult hazánk má
sodik legnagyobb vízterületének, a 
Kiskörei -víztározónak a feltöltése. 
Az eseményről a vízügyi szervek 
kétnapos tudományos ülésszakon 
emlékeztek meg. A  halászati ága
zat területén ilyen megemlékezésre 
nem került sor, mindössze egy ha
tósági aktusra. A  MÉM EFH Va
dászati és Halászati Főosztálya mó
dosította a vízterület használatba- 
adási okmányát, és a MOHOSZ 
által hasznosított vízterület kiter
jedését 6000 hektárban állapítot
ta meg. A  vízügyi szervek állás
foglalása és a Főosztály repülőgé
pes helyszíni szemléje alapján ek
korának lehetett meghatározni az 
éves átlagban tartósan vízzel borí
tott, halászati szempontból szá
mításba vehető területet. Erre az 
intézkedésre korábban nem kerül
hetett sor, mivel a duzzasztás 
a tervezettnél sokkal lassab
ban, a megváltozott népgazdasági 
követelményekhez igazodva folyt. 
Gyakorlatilag a halászatilag hasz
nos terület még mindig nem éri el 
a tározótér felét sem, és további 
növekedéssel csak a következő terv
időszak éveiben számolhatunk.

Halászati berkekben tehát elma
radt az ünneplés, de a kerek év
forduló jó alkalmat ad egy kis 
visszatekintésre.

A  TÁRO ZÓ  FELTÖLTÉSE 
ÉS A  RENDEZÉSI M U N K Á K

A  127 km2 kiterjedésű víztározó 
a Tisza hullámterén, az árvízvé
delmi töltések között létesült, a 
Kisköre—Tiszavalk közötti szaka
szon. A  nemzetközi viszonylatban 
is nagyszabású és számos megol
dásában újszerű beruházás célja a 
Tisza-völgy középső részének komp
lex gazdaságföldrajzi átalakítása, a 
természeti és társadalmi viszonyok 
aktív fejlesztése volt. Az elmúlt

évtized alatt azonban a változó nép- 
gazdasági igényekhez való alkal
mazkodás jelentős súlypont eltoló
dásokkal járt az egyes célok vonat
kozásában. A  mezőgazdasági, ipari 
és lakossági vízigények távlati ki
elégítése kapott hangsúlyt, ugyan
akkor egyre inkább előtérbe került 
a víztározó üdülési rendeltetésű fe j
lesztése.

A  nagyobb arányú duzzasztás 
csak 1978-ban kezdődött. Jelentős 
sekély vízborítású területek alakul

tak ki, amelyek az üdülési célú 
hasznosítást akadályozó vízminő
ségi problémákkal is jártak. Ennek 
következménye volt, hogy vízügyi 
szerveink a 80-as évek elején a hul
lámtér elárasztás utáni rendezésé
vel kapcsolatban új koncepciót ala
kítottak ki.

Az új koncepciónak megfelelően 
készült el a tározó rendezési terve, 
amelyet a mellékelt térképen muta
tunk be. Halgazdálkodási szempont
ból legfontosabb, hogy 11 db úgy
nevezett öblítő csatorna létesült,

fmelyek segítségével a főmedertől 
távolabb eső vízterek is friss víz
hez jutnak, biztosított a halállo
mány vándorlása, alkalmazkodása a 
vízszintingadozásokhoz. Az öblítő csa
tornák nyomvonala rendszerint az 
egykori holtágak medrét követi. 
.25—30 zagygáttal körülvett sziget 
épül, melyek egy része már elké
szült. A  folyamatosan végzett te
reprendezési, cserjeirtási és tuskót- 
lanítási munkák eredménye is már 
látszik a tározótér több részén.

A  Kiskörei-víztározó távlati ren
dezésének terve (Nagy Illés, 1982 
nyomán)

M IT  N YE R T A  H A LÁ S Z A T?

A  repülőgépről feltáruló látvány 
minden szempontból igazolja a te
rületen 1970 óta halbiológiai kuta
tásokat végző Harka Ákos megál
lapítását : a víztározó megépülté- 
vel valóban visszaállításra került a 
folyószabályozások során elvesztett
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Önjáró uszály érkezik a kiskörei 
hajózsiliphez

ősi tiszai hatbölcső! Folyóvízi sza
kaszok, emelt vízszintű kisebb és 
nagyobb holtágak, morotvák, nagy 
kiterjedésű „tavak” váltják egy
mást a hatalmas területen. Mind
ehhez a legváltozatosabb partalaku
latok és benőttségi viszonyok tár
sulnak.

Ilyen körülmények között — a 
vízszint ingadozások ellenére — 
valamennyi nem kifejezetten fo
lyóvízi hal ideális feltételeket talál 
fajának fenntartásához. Egyes reo- 
fil fajok visszaszorulását az állo
mány halászati értéke szempontjá
ból nem kell feltétlenül kedvezőt
len jelenségnek tekinteni. Az át
alakuló halállomány értékes zsák
mányt biztosít a víztározó egész 
területén és feltételezhetően a Ti
szavalk fölötti folyószakaszokon is. 
Részletesebb halászatbiológiai vizs
gáltatokkal lehetne ez utóbbi hatás 
mértékét tisztázni, és megállapíta
ni, hogy halászati ágazati szinten 
milyen hasznot hozott már napja
inkig is a víztározó. Ennek értéke
lésére ugyanis nem elegendő csak 
a tározótérben elért horgászati és 
halászati eredmények elemzése.

Teljes képet tulajdonképpen csak 
akkor kapunk, ha számításba vesz- 
szük az öntözőrendszer hatását is

A  Nagykunsági öntöző Főcsatorna 
torkolata kedvelt parti horgászhely

az egész térség halászati, elsősorban 
tógazdasági fejlesztési lehetőségeire.

Az átfogó értékelés ideje még 
messze van. Lehet, hogy csak az 
ezredfordulón tudjuk komplex mó
don értékelni, mit nyert ágazatunk 
a Kiskörei-vízlépcső és öntöző- 
rendszere révén.

N A G Y SZ A B Á SÚ  TERVEK 
A Z  IN TE N Z ÍV  H A L Á S Z A T I 
H ASZN O S ÍTÁSR A  
A  tározótér halászati hasznosítá

sára kidolgozott tervek felidézését 
viszont már napjainkban is tanul

ságosnak tartom, hogy egyrészt fo
lyamatában lássuk a horgászcélú 
hasznosítás kialakulását, másrészt 
azokat a problémákat, amelyek na
gyobb vízterületeink halászata 
szempontjából a mai napig érvé
nyesek.

Már a víztározó tervezésének idő
szakában jelentkeztek a halászati 
hasznosítás első koncepciói. Ezek 
közül érdemes kiemelni a VÍZI- 
TERV 1963-ban készült tanulmányát 
a tározótér pontyos hasznosítására. 
A  hasznosítás alapfeltétele évi 600 
tonna kétnyaras ponty kihelyezése 
volt. Ezt a tenyészanyag mennyisé
get egy 1000 holdas új tógazdaság 
lett volna hivatott megtermelni. A  
szarvasi Haltenyésztési Kísérleti Á l
lomás (a HAKI jogelődje) 1969-ben 
kapcsolódott be a tervezésbe. Az 
évek során többször is átdolgozott

koncepció vezérlő elvei a követke
zők voltak:
— a fák, bokrok, tuskók és egyéb 
terepakadályok eltávolítása, mint a 
halászati hasznosítás alapfeltétele;
— tógazdasági jellegű népesítés 
néhány hónap után már vissza
fogható, nagysúlyú kétnyaras hal
lal;
— a halak elvándorlásának meg
akadályozása;
— a halastószerűen üzemeltetett bel
ső rekeszek kialakítása az egyenle
tesebb terep viszonyú szakaszokon;
— a halak visszafogása csak húzó- 
hálóval, illetve a rekeszek lecsapó
dásával oldható meg.

Nem számolt tehát a koncepció 
a folyóvizek halászati ökológiai v i
szonyaival, a víztározók folyamatos 
tápanyag pótlódásának kihasználá
sával, a természetes állományválto
zások (csuka, majd süllő „felfutás”) 
halgazdasági hasznosításával, a 
változatos és szelektív fogástechni
kai eljárások alkalmazásával. Tulaj
donképpen csak a tógazdasági hal- 
termelés modelljét kívánta ráerő-

Horgász a tározószűkület még ren
dezésre váró szakaszán

szakolni egy hatalmas vízrendszer 
gazdálkodására. (Tudom, hogy nem 
illik tíz év távlatából „utólag okos
nak lenni” . Mentségemre szolgáljon 
azonban, hogy a fenti problémákat 
fenyegetően tovább élőnek érzem 
napjaink természetesvízi halásza
tában és az azzal kapcsolatos — 
hiányos — kutatási tevékenységben.

Ilyen előzmények után került sor 
1972-ben az Országos Halászati Ta
nács ülésére, amely a Haltenyész
tési Kutató Állomás igazgatójának 
előterjesztése alapján a következő 
határozatot hozta: „ . . .  nagyüzemi 
halászat megszervezése csak abban 
az esetben lehetséges, ha a táro
lótér meder rendezését elvégzik, és 
a főberuházás költségvetésén be
lül az erdőirtások után fennmaradó 
rönköket, illetve ki nem termelt 
bozótokat maradéktalanul eltávolít
ják.”

Ma már látható, hogy mennyire 
kemény, kategorikus volt ez a 
megfogalmazás. Kizárta a kevésbé 
látványos halászati hasznosításnak



A  Jászsági Öntöző Főcsatorna torko
lata a szivattyúteleppel

még a lehetőségét is, ugyanakkor a 
felfokozott anyagi igényeket teljes 
egészében az ágazaton kívüli terület
re hárította.

Ezután következett a Miniszter- 
tanács 1972. októberi határozata az 
üdülőkörzet fejlesztéséről, majd a 
vízterület hadászati jogának a Ma
gyar Országos Horgász Szövetség ré
szére történt használatbaadása.

A  JELENLEGI H A L Á S Z A T I 
H ASZNO SÍTÁS

A  Kiskörei-víztározón — ponto
sabban: hosszabb időn át csak a 
Tisza duzzasztott szakaszán — hor- 
gászcentrikus halgazdálkodás kiala
kítása kezdődött. Az üzemi halásza
ti tevékenység erősen korlátozott 
folytatására a MOHOSZ a poroszlói 
termelőszövetkezettel kötött szer
ződést.

A  horgászok és halászok zsákmá
nyában szép számban jelentkező 
vadpontyok jól bizonyítják e hal
faj szaporodási feltételeinek javulá
sát

A varsázó halászok és a horgászok 
egyaránt kedvelt zsákmánya a 
Kiskörei-víztározón az elszaporodott 
törpeharcsa

A  termelőszövetkezet a szerződés 
szerint egyrészt kifizeti a halászok 
területi engedélyét, másrészt a ki
fogott hal minden kg-ja után költ
ségtérítést is vállalt. Mivel ez a 
költségtérítés valamennyi halfaj 
esetében azonos, kifejezetten az ér
tékesebb halak fogását ösztönzi. A  
halászat tilos a horgászhelyek kör
nyékén, de minden olyan területen 
is — így az Abádszalóki-öbölben — 
ahol a tereprendezések már a nagy
hálós halászatot is lehetővé ten
nék.

Az 1975—1980-as időszak halásza
ti és horgászati eredményeit la
punk 1981. évi 4. számában már 
részletesen ismertettük. Maradjunk 
ezúttal csak a legfrissebb, 1982. évi 
eredményeknél. A  teljes hadzsák
mány 311,4 tonna volt. E mennyi
ségből 180 tonnával részesült a 28 
varsázó halász, míg a horgászok 
zsákmánya 131,4 tonna volt. Hiá
ba fogtak ki tehát a horgászok az 
elmúlt évben már több halat a 
Kiskörei-víztározóiból, mint az erő
sen halasztott Velencei-tóból, még 
mindig nem érték el az üzemi ha
lászat eredményét. Ha figyelem
be vesszük azt, hogy a víztározó 
halgazdálkodási rendszere messze
menően a horgászok érdekeit szol
gálja, az üzemi halászat térben, 
időben és pénzügyi eszközökkel is 
korlátozott, a fenti adatokból egye
nesen következik, hogy a lehetősé
gek kihasználtságával nem lehe
tünk elégedettek. A  más vizeinkhez 
képest kimagasló haltermő képes
ség ennél többre teszi alkalmassá 
„hazánk második tavát” .

Ágazatpolitikai szempontból — 
tekintettel a horgász és üdülési cé
lú hasznosítás elsődleges voltára — 
különösen az sajnálatos, hogy az 
úgynevezett „horgász eltartó képes
ség” nincs megfelelően kihasználva. 
A  jelenlegi horgászlétszám többszö
rösének is biztosítani lehetne a 
megfelelő zsákmányszintet. Ez azért 
is kívánatos volna, hogy más víz
területeket tehermentesíteni és óv
ni lehessen a horgászat érdekében 
eszközölt drága halasztásoktól, az 
azokkal járó ökológiai veszélyektől.

A  Kiskörei-víztározó — még já
rulékos üzemi halászati tevékeny
ség mellett is — képes biztosítani 
15—20 ezer horgász zsákmány igé

nyét a horgászfogások mai országos 
átlag szintjén. Ezzel szemben az 
1982. évi felnőtt és ifjúsági éves 
jegyforgalom — az országos jegy
gyei rendelkező horgászok látogatá
sát nem számítva — mindössze 
6250 volt. (Ezt egészíti ki a kb. 1300 
heti és üdülő valamint a kb. 18 ezer 
napi jegy.)

Az elmúlt években a MOHOSZ 
jelentős erőfeszítéseket tett a hor
gászati hasznosítás fokozása érde
kében, de az akadályozó tényezők a 
horgászat szféráján kívül esnek és 
meghaladják a Szövetség lehetősé
geit. Hiba volna bárkit vádolni 
azért, hogy még nem valósult meg 
a horgászparadicsom. A  hosszúra 
nyúlt feltöltési időszak, az időköz
ben megváltozott koncepcióval még 
évekig eltartó tereprendezési és 
partépítési munkák akadályozzák 
a jelenleginél nagyobb számú hor
gász színvonalas kiszolgálását. Gon
dot okoz a parti horgászhelyek ki
alakítása, csónakkikötő helyek lé
tesítése és a parti közlekedés is. S 
ha már a közlekedésnél tartunk: a 
tározó területi elhelyezkedése sem 
szerencsés, a fővárosból csak jelen
tősi benzinköltséggel érhető el. Ez 
az utóbbi tényező pedig megkérdő
jelezi a nagyobb horgászforgalom 
érdekében esetleg fokozott propa
ganda tevékenység hatékonyságát 
is.

★
Itt tartunk 10 év elteltével. Szá

mos ellentmondással, nehézséggel 
kell megküzdeni a halászati hasz
nosítás fejlesztésében és a felvető
dő problémák — legyenek akár 
halászatbiológiai, akár közgazdasá
gi, szociológiai jellegűek — ha
zánkban mindenképpen újszerűek. 
Meggyőződésem azonban, hogy a 
Magyar Országos Horgász Szövet
ség, az érintett halászati üzemek és 
a halászati kutatás eddigieknél fo
kozottabb együttműködése meghoz
hatja a sikert. A  következő évti
zed krónikása több eredményről 
számolhat be. elmondhatja, hogy a 
halászati ágazat méltóan hozzájá
rult e nagyberuházás társadalmi 
szintű hasznosulásához.

Pintér Károly
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ANYAHARCSÁK 
FELNEVELÉSE 
POLIKULTÚRÁBAN

PÉTERI AND R ÁS ,
R U T T K A I AND RÁS,
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas
H O RVÁTH  LÁSZLÓ ,
Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság, 
Százhalombatta

A harcsa eredményesen tenyészt
hető a pontyos, illetve polikultúrás 
tavakban mellékhalként (Jászfalusi 
1955, Ribiánszky—Woynárovich 1962, 
Martüsev 1973), de kidolgozták in
tenzív tavi, illetve iparszerű nevelé
sének technológiai alapjait is (Hor
váth 1977, Krasznai 1979). A  közel
jövőben termelésének jelentős nö
vekedése várható, ami szükségessé 
teszi viszonylag nagy anyaharcsa- 
állományok kialakítását, valamint 
ezek folyamatos utánpótlását.

Az anyaharcsák beszerezhetők a 
természetes vizekből, és előállítha- 
tók a halastavakból a lehalászott 
2—3 éves egyedek továbbnevelésé
vel is (Hochman 1967, Sedlár—Z%t- 
nan 1977, Sihsabekov 1978).

Munkánkban bemutatjuk, hogy az 
intenzív polikultúrában (Ruttkay 
1971) a — mellékhalként — kihe
lyezett harcsák hogyan növeked
nek, mekkora a különböző súlyú 
ikrás és tejes egyedek gonádja, és 
hogyan változik az ikrások gonád
jainak szövettani képe az ivari érés 
folyamán.

A N Y A G  ÉS MÓDSZER

A ponttyal és növényevő halak
kal népesített 2500—4000 kg ha ho
zamú ivadékos, növendékes, áruhatas 
és anyanevelő tavakba az 1. táb
lázatban feltüntetett mennyiségű 
harcsát helyeztünk ki mellékhal
ként. A  harcsákat külön nem ta- 
karmányoztuk, így ezek a fiatalabb 
korosztályok között nevelve, csupán 
az árasztóvízzel bekerült szemét- és 
beteg halakat, illetve a tóban fe j
lődő táplálékszervezeteket fogyasz
tották. A  H3—H4 és H4—Hö állomány 
az előzőeken kívül a pontyok „vad- 
ívásból” származó ivadékával is 
táplálkozott. (A „vadívást” mind a 
ponty, mind a harcsa anya jelöltek 
szempontjából kedvezőnek ítéljük,

így annak feltételeit szándékosan 
megteremtjük.) A  nevelés folyamán 
a Hj—H3 és a H4—H5 korosztályt 
elkülönítve teleltettük, az állomány 
súlyával kb. egyező mennyiségű 
szeméthallal. A  harcsák a telelés 
folyamán a táplálékhalakat fogyasz
tották.

Az októberi lehalászás idején a 
különböző korosztályokból a 2. táb
lázatbán feltüntetett számú egyedet 
lemértünk és felboncoltunk. Meg
mértük a halak gonádjainak súlyát 
is, és a petefészekből megfelelő mé
retű darabokat formaiinban tartó
sítottuk. A  fixált anyagokat para- 
finba öntöttük, majd 8—12 m-os 
metszeteket készítettünk, melyeket 
hematoxilin-eozinnel festettünk.

Meghatároztuk a különböző korú 
egyedek petesejtjeinek méretét, fe j
lettségét és arányát, Steapoe, N i-

Az ötéves halakat — tavasszal — 
10 dib,/100 m2 sűrűségben — ivarilag 
elkülönítve — kis méretű anyatar- 
tó tavakba helyeztük, testsúlyukkal 
kb. megegyező mennyiségű szemét
hallal. Az anyákat a szezon folya
mán — Horváth (1977) módszerét 
alkalmazva — szaporítottuk, és meg
mértük a különböző súlyú halaktól 
lefejthető iikina mennyiségét.

K ÍSÉR LETI EREDM ÉNYEK

A vizsgált harcsák test- ©s gonád- 
súlyai a 2. táblázatban láthatók.

Meghatároztuk a testhosszúság és 
a testsúly közötti összefüggést, 
mely az

y=0,0514xM08(r=0,99) 

egyenlettel írható le (x =  a test-

2. táblázat

A különböző korú ikrás és tejes harcsák hosszúsága, testsúlya 
és gonádsúlya

Vizsgált egyedek db 
hossz, mm

Testméret 
l súly, g

Gonádsúly
g g

Hí 2 _ 160 40 0,1 _
h 2 3 — 280 280 0,4 —
h 3 11 8 390 468 2,4 1,4
h 4 3 2 590 1676 11,5 5,8
h 5 6 6 710 3191 112,3 8,1

colou, Cristian (1967) és Kuzmin 
(1969) osztályozását használva.

A  halak mindegyikének gerinc
oszlopából (a 10. és 20. csigolya kö
zül) néhány csigolyatestet kiemel
tünk, majd 10—15 perces forralás
sal eltávolítva az izom- és kötőszö
veti maradványokat — Pravdin 
(1966) módszerével — meghatároz
tuk, illetve ellenőriztük a halak ko
rát.

1. táblázat

A  pontyos-polikultúrás tavakban végzett harcsanevelés 
kihelyezési és lehalászási adatai

Kihelyezés Mm Lehalászás

Korosztály db/ha g/db kg/ha ü/o db/ha g/db Bkg/ha Nkg/ha

Hen—Hí 1000 0,5 0,5 50 500 50 25,5 24,5
Hí—H2 300 50,0 15,0 70 210 250 52,2 37,5
Hg—H3 150 250,0 37,5 80 120 800 96,0 58,5
h 3—h 4 50 800,0 40,0 90 45 1700 77,0 37,0
H4- H 5 20 1700,0 34,0 100 20 3200 64,0 30,0

Mm: megmaradás, Bkg/ha: bruttó hozam, Nkg/ha: nettó hozam

hosszúság cm-ben, y= a  testsúly g- 
ban kifejezve). Az ikrások test- és 
gonádsúlya között az

y=l,188e0,ooi4x (r=0,97)

egyenlet szerinti összefüggést talál
tuk (x = a  testsúly g-ban, y = a  go- 
nádsúly g-ban kifejezve).

Az 1—5 nyaras ikrás egyedeknél 
a GSI (a petefészek testsúly arány) 
0,1—3,5% közötti, míg a 3—5 nya
ras tejeseknél 0,3%.

A  3. táblázatban a különböző ko
rú halak petefészkében lévő peték 
nagyságát, fejlettségét és ezek — 
szövettani metszetekben mért — 
arányát közöljük. Az egyes korosz
tályok petefészkének jellemző szö
vettani képei az 1—7. ábrákon lát
hatók (nagyítás: 36X)-

A  Hí és H2 állománynál még 
csak 20—200 a  átmérőjű protoplaz- 
matikus fejlettségű ivarsejtek talál
hatók. A  harmadik szezon végén 
egyes sejtekben már megindul a 
trofoplazmatikus növekedés, ez 
azonban csak a negyedik szezonban

10 0



3. táblázat

A különböző fejlettségű és méretű petesejtek aránya az egyes 
harcsaosztályok petefészkéből készített szövettani metszetekben

Peték fejlettsége és mérete Petearányok az egyes korosztályokból %
 _____ H1 H 2 H 3 H 4 H 5

Protoplazmatikus fejlődési 
fázis

20— 60 100 
40—>180 100
40—200 99,95 97 88

Trofoplazmatikus fejlődési
fázis

300— 700 0,05 2 2
7/10*— 800 1 1
900—1000 2

1300—1400 7

válik általánossá. A legnagyobb 
sejtek mérete ebben az időszakban 
kb. 700 n. Az ötnyaras állomány
ban a — fiatalabb sejtformák mel
lett — a teljes tápanyagkészlettel 
rendelkező 1300—1400  átmérőjű 
sejtek is megjelennek és megfigyel
hető a természetes ívás.

Az első alkalommal szaporított 5 
éves harcsáknál — melyek átlag
súlya a szaporításnál 3700 g körüli

volt — a testsúly és az ikraproduk
ció között lineáris öszefüggést ta
láltunk, mely az

y——366,3+0,19x

egyenlettel írható le, ahol az y a 
lefejt ikra mennyisége g-ban, és az 
x az anyák testsúlya g-ban kifejez
ve (r=0,90).

EREDM ÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A vizsgált harcsapopuláció növe
kedése lassúbb volt, mint azt má
sok (Ribiánszky—Woynárovich 1962, 
Jászfalusi 1955, Hochman 1967) ha
lastavi viszonyok között tapasztal
ták. A  felsorolt szerzők adatai sze
rint a harcsák kétéves korukra 
1,0—1,4, hároméves korukra 2,0—3,5 
kg-os súlyt is elértek, és az ivarérett 
(4—5 éves) egyedek súlya 4,5—10,0 
kg közötti.

1. ábra. Az egynyaras harcsa 
petefészke
2. ábra. A  lassú tápanyag-berakodás 
időszakában levő petesejtek a kétnyaras 
harcsa petefészkében
3. ábra. A  háromnyaras harcsa 
petefészkének szövettani metszete
4. ábra. Az intenzív tápanyag-berakodás 
kezdetén levő sejtek a négynyaras 
harcsák petefészkében
5. ábra. Az ötnyaras harcsa tápanyagban 
gazdag petesejtjei
6. ábra. A  szaporításra érett peték
7. ábra. A  lefejt harcsa petefészke üres 
follikuláris burokkal

(Máté József felvételei)
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Kísérleteinkben a kétéves egye- 
dek 250—300 g, a háromévesek 450 
—800 g-os súlyt értek el, és az ivar-

zin festéssel a kortikális vakuolu- 
mok rétege nem, vagy csak nehezen 
mutatható ki.

érett (5 nyaras) halak átlagsúlya 
3200 g körüli volt. A  növekedési 
ütem eltérését — feltehetően — in- 
tenzitáskülönbségek okozták: a fel
sorolt szerzők általában alacsony 
népesítésű és hozamú tavakban dol
goztak, és egységnyi területre ke
vesebb harcsát helyeztek ki, így na
gyobb egyedi súlygyarapodást kap
tak.

Hochman vizsgálatai szerint az 
1600 g-os egyediknek: 2,6 g-os, a 
2900 g testsúlyú halaknak 11,5 g-os, 
míg a 4000—5700 g-os harcsáknak 
127 g-os ováriumuk volt.

(A petefészek—testsúly arány 0,16, 
0,4, illetve 2,62%). Állományunkban 
— hasonló testsúlyú ikrásoknál — 
nagyobb gonádsúlyokat és kedve
zőbb testsúly—gonádsúly arányt 
mértünk, ami arra utal, hogy a go- 
nádnagyság a hal testméretén kí
vül, annak korától is függ.

Adatainkból megállapítható, hogy 
harcsák test- és petefészeksúlya a 
beteleltetéstől a szaporításig jelen
tősen változik: az ivarérett állomány 
átlagsúlya kb. 16%-kal növekedett 
ebben az időszakban. A  petefészek 
súlynövekedése még nagyobb volt, 
mivel az ősszel 112 g átlagsúlyú 
petefészkekből a szaporításkor 40— 
620 g (átlagosan 350 g) ikrát fe j
tünk le.

A harcsák petesejtjeinek fejlődé
se — nagy vonalakban — hasonlít 
a pontyfél éknél és a Coregonidák- 
nál leírtakhoz, azonban a peték 
méretbeli eltérései mellett morfoló
giai különbségek is megfigyelhetők, 
így a protoplazmatikus fejlődés vé
gén levő kb. 200 u átmérőjű sejtek 
citoplazmájában hematoxilin-eozin- 
nel gyengén festődő fürtszerű kép
letek jelennek meg. A  IV. fejlett
ségi stádiumú sejtekben a vakuolá- 
ció megindulása a pontyfélékhez 
hasonló, azonban a későbbiekben 
nem a vakuolumok magig történő 
behatolását figyelhetjük meg, ha
nem nagy méretű — feltételezhető
en — poliszacharid- és protein
tartalmú (Khay Huat Khoo 1979) 
anyagok állománya alakul ki, ame
lyekben a plazma elágazó lemezek 
formájában helyezkedik el (V. stá
dium). A  szik-granulumok berako
dása a pontyfélékhez hasonlóan 
zajlik le, azonban hematoxilin-eo-

ÖSSZEFOGLALÁS

Nagy hozamú polikultúrás tavak
ba mellékhalként kihelyezett har
csák test- és gonádnövekedését, va
lamint petefészek-fejlődését vizsgál
tuk életük első öt évében. Emellett 
a felnevelt harcsáktól lefejhető ik
ra mennyiségét is megmértük.

Megállapítottuk, hogy a harcsák 
testsúlyának növekedése lassúbb, 
mint a természetes vizekben, illet
ve az alacsonyan népesített pon- 
tyos tavakban élő egyedeké, gonád
jaik növekedésének és fejlődésének 
üteme azonban nem marad el azo
kétől. Jelentős testsúly- és gonád- 
növékedést figyeltünk meg az öt- 
nyaras állomány beteleltetésétől a 
6. nyári szaporításig eltelt időszak
ban.

Szövettani vizsgálataink szerint a 
harcsák petéi az 1—3. szezonban a 
protoplazmatikus fejlődési fázisban 
vannak. A  harmadik szezon végén 
indul az intenzív tápanyagberakó- 
dás, és az ötödik szezonban a met
szeteken lévő peték 7%-ában befe
jeződik a vitellogenezis.

A  harcsák petesejtjeinek fejlődése 
— nagy vonalakban — megegyezik 
a pontyféléknél és a Coregonidák- 
nál leírt fejlődéssel, azonban a táp
anyagok berakodásának kezdetén — 
átmenetileg — eltérő képletek is ki
alakulnak e fajnál. Az ismertetett 
rendszerben felnevelt egyedek a 6. 
tenyészszezonban eredményesen sza
poríthatok. átlagosan 9,4°/0 (350 g) 
ikrát adnak.

Köszönetét mondunk dr. Bíró Pé
ternek, aki a halak korának meg
határozásában nyújtott segítséget.

(A  tanulmányhoz tartozó irodalom- 
jegyzéket a szerzők kérésre meg
küldik. •

A Lambourn folyó Bagnornál

Látogatás az angliai 
Lambourn folyónál

Az, angliai Reading egyetemén 
rendezett Trichoptera szimpózium 
keretében látogatást tettünk és ta
nulmányoztuk a dél-angliai Bagnor
nál a Lambourn folyón végzett ku
tatásokat.

Egy kutatócsoport 1970 óta a v í
zi ökoszisztéma témakörben a Lam- 
bor n  folyó és mellékága, a Win- 
terbourn területén a magasabb ren
dű növények, a gerinctelen állatok 
és a halak populációjának vizsgá
latát végzi.

A  folyó a mészkőterületekre jel
lemző ökológiai paramétereket mu
tatja : vagyis meglehetősen állandó 
a víz hőmérséklete (9—13 °C), a 
víz áramlása egyenletes (0,3—0,6 
m /sec). A  növénytársulások közül a 
Ranunculus, a Berula, a Callitriche 
nagyon fontos szerepet játszik a ge
rinctelen állatok számos élőhelytí
pusának biztosításában. A  hínár nö
vekedését és bujaságát gyakran ir
tással szabályozzák, azért, mert meg
akadályozzák ezzel az áradást és 
elősegítik a pisztrángtenyésztést.

A  gerinctelen fauna faj gazdag. A  
tegzeslárvák (Trichoptera) közül 44 
fajt mutattak ki, mely a többi ge
rinctelen faunával együtt a halak 
táplálékául szolgál. A  folyóban a 
sebespisztráng (Salmo trutta L.), a 
pénzes pér (Thymallus thymallus 
L.) és a fenékjáró küllő (Gobio go
bio L.) él.

A  kiválasztott helyeken kéthavon- 
ként végeznek vizsgálatot. A  med
ret hálóval elrekesztik, a halakat 
elektromos árammal „sokkolják” . A  
parton mérik a halak nagyságát, 
súlyát és korát. A megvizsgált anya
got fecskendő felhasználásával kék 
festékkel jelölik meg, majd vissza
engedik a folyóba. A  táplálékvizs
gálatok közül a halak gyomortar
talmát elemzik. Kiemelik azokat az 
eltéréseket, amelyek a különböző 
nagyságú halak táplálkozásában 
mutatkoznak. Értékelik a bolhará
koknak (Gammarus) a haliak táp
lálkozásában betöltött szerepét. Ku- 
tatómunkájukról a szimpózium ide
je alatt kiállított tablók alapján is 
képet alkothattunk.

Dr. Kiss Ottó
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Megfigyelések a szamusz* (Lates niloticus 
szaporodásával kapcsolatban
W O YNÁR O VICH  ELEK, G A R Á D I PÉTER,
AGROBER—AGROINVEST, Budapest TEHAG, Százhalombatta

W O YNÁR O VICH  AND RÁS,
AGROBER—AGROINVEST, Budapest

A hal termékenységére vonatko
zólag El-Etriby sok vizsgálatot vég
zett. Ezeknek az alapján megálla
pítja, hogy 1 kg testsúlyú hal éven
te 164 000—270 000 darab ikrát fej-

jeződött be. Halfogási adatok 1966 
óta állnak rendelkezésre, de azok 
sem teljesek.

A szamusz fogásáról és a többi 
hal fogásához viszonyított %-os

Az alábbi hosszúság (standard hossz) súly és kor adatok jól szemléltetik
kitűnő növekedését.

kor, év 1 2 3 4 5 6 7 8
hossz, cm 23 33 42,5 54 59 64,5 71 77,7
súly, g 300 850 2350 3611 4598 6090 8250 11 500

kor, év 9 10 11 12 13 14 15
hossz, cm 85,5 93 102 110 115 123 130,5
súly, g 20 400 25 000 29 550 88 950 43 900 49 150 53 800

Bár ez a hal Afrika legfontosabb 
folyamrendszereiben (Nílus, Niger, 
Senegal, Chari, Logone, Kongó) és 
tavaiban (Shamo, Rudolf, Edwards, 
Kyoga, Victoria, Margherita, 
George, Albert, Csád, Kariba, Chil- 
wa, Volta stb.) elterjedt, egyszerű 
leírásán túl, biológiájának és visel
kedésének ismertetésével alig talál
kozunk az irodalomban.

A legtöbb adatot 5. G. El-Etriby 
1976-ban írt kéziratszerű egyetemi 
diplomadolgozatában találtuk. Nö
vekedését a pikkely évgyűrűk és 
otholitok alapján nagy pontossággal 
határozták meg a High Dam-tóban 
(azelőtt Nasser-tó). Itt a hőmérsék
let télen jóval 20 °C alá süllyed, 
amikor a szamusz alig vagy egyál
talán nem táplálkozik és növekedé
se szinte megáll.

A  rekord nagyságúak közül az iro
dalom kettőt említ: egy 175 cm 
standard hosszúságú 175 kg súlyú 
példányt és egy 165 cm standard 
hosszúságú 135 kg súlyú példányt.

Tápláléka, mint minden ragado
zó halé, a korral változik. Indító 
táplálékát nem ismerjük. Az 1—2 
cm-esek Copepoda és Cladocera al
sóbbrendű rákokkal, továbbá a 
Cardina nilotica és Macrobrcichium 
sp. Decapoda rákok „mysis” lárvái
val táplálkoznak. De étlapjukon sze
repelnek növénylakó Chironomidák 
és más rovarlárvák is (Plecoptera, 
Anisopetra). Már halat is találtak 
1,9 cm-es szamuszban. Az idősebb 
nagyobb példányok a Decapoda rá
kok mellett már egyre több halat 
esznek. A High Dam-tóban a fő 
haltápláléka jelenleg a tilápia fa
jokból (Sarotherodon galileus és 
niloticus) kerül ki. A  70-es évek 
elején a fő tápláléka a Characidae 
családba tartozó Alestes és Hydro- 
cynus fajok, valamint a pontyféle 
Labeo-k voltak a tilápiák mellett. 
Mivel a felsorolt fajok száma meg
csappant a tóban (a tilápián kívül), 
ezek szinte eltűntek halunk étlapjá
ról.

A  szamusz mélyebb vízi ragadozó, 
felszíni kopoltyúhálóval szinte so
ha sem fogtuk. Viszont 100 m hosz- 
szú fenék kopoltyúhálóval még ívás 
előtti időben is 3—5 példányt fog
tunk naponta.

* A  hal magyar neve nílusi sügér, 
ennek ellenére mi itt a helyi arab ne
vét használjuk. E pompás halnak a 
magyar neve egyébként sem kifejező, 
helyesebb volna a nüusi óriás sügér 
név, mert képviselői között 100 kg sú
lyú példányok nem ritkák, a 30—50 kg 
súlyúak pedig a nílusi víztároló, High 
Dam-tó halfogásában naponta találha
tók. Az ősi Egyiptom nagyra értékelt 
hala volt, képével gyakran találkozunk 
az egyiptomi sírok festményein.

leszt. A hal termékenysége nagyobb, 
minit a tenyésztett pontyféléké, 
de kisebb, mint a süllőé.

A  szamusz természetes szaporo
dására vonatkozólag El-Etriby meg
lehetősen bizonytalan. Bár gonád- 
analízis alapján kimondja, hogy a 
fő ívási ideje április—májusban 
van, és márciustól—júniusig szapo
rodik. Ikraátmérő analízis szerint 
viszont 3 ívási szezont feltételez:
I. április—május, II. szeptember, III. 
november—december.

A  szeptemberi ívást az is valószí
nűsítheti, hogy az áradás akkor ér
kezik Egyiptomba és tudott dolog, 
hogy sok hal akkorra időzíti a sza
porodást. Mi 1981 augusztusában és 
szeptemberében csak első és máso
dik fejlettségi fokon lévő gonádú 
halakat tudtunk fogni. Ezzel szem
ben a természetes viszonyok között 
élő halak mindegyikének fejlett go
nádja volt 1982 márciusában és áp
rilisában.

Az ivarérettség elérésének idejé
vel kapcsolatban is bizonytalan az 
említett szerző, 45—60 cm testhosz- 
sziúsághoz köti az ivarérettséget. Mi 
azt tapasztaltuk, hogy a normálisan 
fejlődött egyéves halak már mind 
ivarérettek voltak. 100—300 g sú
lyú egyéves halaknak már fejlett 
ivarszervük volt, a hímek tejet fo
lyattak, az ikra pedig ovuláció előt
ti fejlődési állapotban volt.

Az ikra nagyságára vonatkozóan 
El-Etriby adatai igen jól használ
hatók. A  szamusz ikrája igen apró, 
az ovulációra kész ikra 0,6 milli
méter, az ováriumban duzzadt (hid
ratált ikra) 0,7 mm átmérőjű.

A  SZAM USZ FO G ÁSA

A  High Dam-tó 1959 és 1969 kö
zött épült. A  tó feltöltése 1966-ban 
kezdődött és 1971-ben még nem fe-

arányáról az alábbi adatokat kap-
tuk.

Év Szamusz Az összes fogás
fogás (tonna) %-ában

1966 5 1,5
1967 28 5,7
1968 72 6,7
1969 289 11,5
1970 451 15,7
1971 517 13,9
1972 509 ?
1973 493 ?
1974 632 ?

1979 372 1,4
1980 435 1,4

A szamuszfogás a kezdeti, „tar
talék” állomány kifogása után je
lentősen csökkent és kb. 400 ton
na év körül mozog. A  többi hal fo
gásához arányítva is csökkent a sza
muszfogás. Míg az kezdetben 6,7— 
15,7% között volt, ez most 1,4%-ra 
süllyedt.

A  halfogás faji összetételének a 
megváltozása részletes elemzést igé
nyelne. Az okát abban lehet keres
ni, hogy az eredetileg folyóvízi hal
állomány egy része, létigényeinek 
megfelelően, jól alkalmazkodott az 
adott viszonyokhoz. Az új,, tavi kör
nyezetbe már nem minden faj tu
dott beilleszkedni, ami állományuk 
csökkenését vonta maga után.

A High Dam-tó esetében még az 
is megnehezítette az alkalmazko
dást, hogy a tó 3 4 része 20 m-nél, 
fele pedig 40 m-nél mélyebb. Ez a 
mélység már speciális, mélyvízhez 
való alkalmazkodást igényel. Olyan 
hal, mely ezt az igen jelentős ki
terjedésű életteret elfoglalta volna, 
nincs a Nílus vízrendszerében. így 
ma a tó jelentős része halállomány 
szempontjából „sivatag” , aminek
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1. A  szamusz (Lates niloticus)

2. Egyiptomi halászok közös 
ebédje a haltartó ketrecek pallóin

3. Kettős hálófallal lezárt öböl 
a High Dam-tavon. az intenzívebb 
haltenyésztés eéljára

4. Hydrocynus: a pontylazacfélék 
(Characidae) családjába tartozó, 
tipikus felszíni ragadozó

5. A  szamusz anyahalak begyűjtése 
kopoltyúhálóval történik

6. A  kopoltyúhálóval végzett 
begyűjtés gyakran erősen megvi
seli az anyahalakat

7. A tilápiafajok (Sarotherodon 
niloticus és S. galileaus) teszik ki 
a High Dam-tó halzsákmányának 

95%-át

8. Elefánthal (Mormyrus sp.) a 
High Dam-jtóból

9. A Clarias lazera harcsafaj egy 
óriás példánya

10. „Felpumpálta magát” a gömb
hal (Tetrodon fahaka)

11. Egy különös biológiájú halfaj: 
az elektromos harcsa

(Dr. Woynárovich Elek felvételei)

halgazdasági hasznosítása nullával 
egyenlő.

A  tilápiáknak a tavi környezet és 
a High Dam-tó parti vizeinek spe
ciális körülményei, növényzete és 
táplálékgazdasága kedvezett. De 
ezek is csak kb. 10 m mélységig 
foglalják el a tavi életteret.

A  szamusznak, mint ragadozó hal
nak a tavi környezet a táplálkozás 
és az ezzel szorosan összefüggő nö
vekedés szempontjából kedvezőbb 
lehetőségeket nyújt. Szaporodásá
nak csökkent sikerében kell elsősor
ban keresni állománya megfogyat
kozását. A  túlhalászás, mint ok ma 
még nem jön számításba.

A  szamusz, amint a széles elter
jedése bizonyítja, egy igen jó alkal
mazkodó képességű hal. Fennmara
dása az egész Nílus völgyében nincs 
veszélyeztetve. Mind folyóvízben, 
mind állóvízben leívik és a termé
kenysége elég nagy ahhoz, hogy a 
lerakott, megtermékenyített ikrából 
néhány töredék ezreléknyi életben 
maradjon. Az egyéves korra elért 
ivarérettség is segíti a faj fennma
radását, hiszen a még hálóéretlen 
halak már szaporodnak. Tovább 
szűkítve a kört, az 1—2 cm-es zsen
ge ivadéknak igen bőséges a táp
láléka a tóban. Ha túlélte a zsenge 
kort, jelentősebb ellenségei nincse
nek.

Marad tehát az ikra, lárva és az 
első táplálkozási életszakaszban va
lószínű nagyfokú veszélyeztetettség 
és nagymérvű pusztulás. Hogy a há
rom említett életszakasz közül me
lyik a legveszélyeztetettebb és a 
szamusz számára a legkatasztrófáli- 
sabb következményű, részletesebb is
mereteink hiányában, ma még el
dönteni nem tudjuk. De sejthető, 
hogy az első táplálék megszerzése

és annak folyamatos biztosítása le
het a szamusz számára a legnehe
zebb.

A  SZAM U SZRA 
V O N ATK O ZÓ
M EG FIG YELÉSEINK

A  szamuszt a halászok ősidők óta 
fogják, fő fogási módja a horog 
(fenékhorog). Mint a halrajok kö
rül ólálkodó ragadozó, természete
sen bele kerül a tömeghal fogására 
alkalmas szerszámokba, a húzóhá
lókba, állított hálókba (kopoltyúhá- 
ló, tükörháló). Ez utóbbi két tömeg - 
halfogó eszköz ma a legáltalánosabb 
a High Dam-tavon.

Tanulmányutunk alapvető célja 
az volt, hogy olyan adatok birtoká
ba jussunk, aminek alapján ered
ményesen segíthetjük át a halat leg
veszélyeztetettebb életszakaszain és 
számban jelentősen növelhetjük az 
állományát.

Az ivarérettség egyéves korra va
ló elérése az egyik ilyen megálla
pításunk. Nem kell nagy halakkal 
bíbelődni, az állományból olyan 
nagyságú egyedek választhatók, me
lyeket legkönnyebb kezelni, fogság
ban tartani.

A  szamusz különösebben nem ér
zékeny hal. Az anyahalnak kijáró 
gondossággal kezelve életben ma
rad. Sebei könnyen gyógyulnak, 
pikkelyzete szilárd, nem könnyen 
veszíti el. A  süllővel — mint ro
konhallal — összehasonlítva sokkal 
jobban kezelhető hal és nem is 
olyan érzékeny, de a zárt úszóhó- 
lyagú volta mindenképpen gondot 
okozhat.

Fontos tulajdonsága az is, hogy 
nem „ugráló” hal. Ezt a tulajdonsá
gát azok tudják értékelni, akik ket

recben akarják tartani és dolgoz
tak már amúrral és fehér busával. 
Ez a tulajdonsága lehetővé teszi a 
ketreces tartást. Az anyahalak hosz- 
szú ideig való tartására ez a lehe
tőség kínálkozik elsősorban a High 
Dam-tó környékén.

Ezzel kapcsolatos még az is, hogy 
a haldarabokat a ketrecben lévő 
halak elfogadták. Tehát a szamusz 
nemcsak ketrecben tartható, hanem 
etethető is. Nem egyértelműen bi
zonyított, hogy a halak a ketrec 
fenekéről felveszik-e a haldarabo
kat. De lehetne olyan vízbe lógó 
„nyárson” felkínálni nekik a takar
mányt, amiről azt lehúzhatják.

Eddig a High Dam-tavon felállí
tott ketrecekben (2X3 m-es, 3 m 
mély ketrecek) csak 15—30 kg súlyú 
nagy halakat tartottak. Rendszeres 
etetésükről sem gondoskodtak. így 
a ketrecben hosszú időn át tartott 
(és éheztetett) halak gonádfejlődése 
elmaradott volt. De meg van a re
mény, hogy kisebb (2—5 kg súlyú), 
kis kortól etetéshez szoktatott ha
lak gonádérettségüket is elérik, sza
poríthatok lesznek.

A  biztonságos szaporítás érdeké
ben, elérhető környezetben, anya
halállományt kell fenntartani. A 
befogadott ,,vad” anyák szaporítása 
alig kecsegtet sikerrel, különösen 
azért, mert a halak befogásának 
módját aligha lehet változtatni, és 
az ezzel járó súlyos stresshatásokat 
kiküszöbölni.

A  legkíméletesebb és tartós stress- 
hatásoktól mentes a nagyhálós hal
fogás. Nagyháló alkalmazására a 
High Dam-tavon azonban a fenék
viszonyok és a hínárnövényzet mi
att alig van lehetőség.

A  fenékhorog is jó eszköz lenne, 
mert, ha a hal fogását érzi, nem
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vergődik. A  horog sem okoz nagy 
sebet. Viszont az ívás előtti idő
szakban a „terhes” halak nem táp
lálkoznak. Minden horoggal fogott 
szamusz messze volt a hormonnal 
kezelhető állapottól. Horoggal első
sorban ívás után eredményes a sza- 
muszfogás, de ez nekünk csekély 
vigasz.

A  fenék kopoltyúháló közepes 
eredményt biztosíthat. Nő az ered
ményessége, ha a tó felmelegszik, és 
a szamuszok többet mozognak. Ez 
a halfogás nagyon megviseli, meg
töri a halakat. A  hálóban vergő
dés tartós stresshatással jár, amit 
csak kevés hal hever ki. A  vergő
déstől kitüremkedő és elszíneződő 
ivarnyílásról a gonádfejlődés igazi 
állapotát nem lehet megítélni. Fő
ként azok pusztulnak el, melyeik a 
legérzékenyebb, ívás előtti állapot
ban vannak. Ezt a tényt sokszor 
tapasztaltuk. Mesterséges szaporítás
ra alkalmasnak ítélt halaink vagy 
a szállítás közben, vagy injekció 
után szinte kivétel nélkül elpusz
tultak.

A kereskedelmi célra halászók 
állított tükörhálót használnak. A 
hálóba puffogtatással riasztják a 
hallat. Tömeges halfogásra ez a leg
eredményesebb eszköz, mivel főként 
tilápiát fognak. A  halászok fogságá
ba került változó számban szamusz 
is. Ezek között találtuk a legéret
tebb, szaporításra legalkalmasabb 
példányokat. Sajnos, mire hozzánk 
kerültek, már döglöttek voltak.

A fentiek ismeretében a ketrec
ben való nevelés és etetés látszik 
a legjárhatóbb útnak az anyaihalak 
biztosítására.

A  szamusz szaporodásával, ívásá- 
val kapcsolatban is alapvető adato
kat gyűjtöttünk.

Feltűnő az, hogy a tejesek sokkal 
„hasasabbak”, mint az ikrásak. Míg 
az 1 kg súlyú tejes érett heréje 100 
g-os, az ugyanolyan súlyú ikrás 
petefészke csak 50 g volt. Ez egyik 
legfeltűnőbb jellegzetessége a sza- 
musznak. A  hazánkban szaporított 
halaknál ennek az ellenkezője áll. 
A  tejesek bőséges tejet termelnek.

Kezdetben azt hittük, hogy a tej 
gyűjtésével nem lehet probléma. 
Később, miikor a legreménytelje- 
sebb tejesek néhány napos ketreces 
tartás alatt úgy „kiszáradtak”, hogy 
egy csepp tejet sem tudtunk belő
lük kipréselni, ez az optimizmusunk 
lelohadt. Feltételezhető, hogy a teje
sek a ketrecben akár injekciózottak 
voltak, akár nem, elfolyatták a te
jüket anélkül, hogy ívási aktusba 
bonyolódtak volna. Lehetséges, hogy 
a haltej lehűtéséhez is folyamod
nunk kell.

Az ikrásak ovuláció előtti érett
ségi állapotát a duzzadt piros ivar
nyílás és anus megbízhatóan jelzi.

A ponty hipofízis dózis, amit ad
tunk valószínűleg sok volt. Mivel 
az ikraszórást megfigyelni nem le
hetett, legtöbb esetben nem tud
tuk megállapítani azt, hogy milyen 
hatást váltott ki a hipofizálás. Le
het, hogy a humán gonadotropin 
hormonkezelés eredményesebb vol
na. Úgy látszik, legtöbb sikert az

50—50%-ra kettéosztott 8—10 óra 
időközzel beadott dózis ígér.

A  szamusz hipofizálásával kap
csolatos megfigyeléseink igen hiá
nyosak és következtetéseink hatá
rozatlanok. Ez annak a következ
ménye, hogy nem volt elég kifogás
talan egészségi állapotú és érettségi 
fokú ikrás halunk. A  tartóhálók 
(ketrecek) sem voltak alkalmasak az 
aprólékosabb megfigyelésre. A  hi
pofizálás csak egy esetben volt 
eredményes.

A  szamusz ikrájával kapcsolatban 
a következőket állapítottuk meg. 
(El Bolock és Ishak szóbeli közlése 
szerint a szamusznak nem ragadós, 
apró, lebegő ikrája van.)

Az ovuláció előtti állapotban az 
ikra 0,6 mm, a hidratált ikra 0,7 
mm és a duzzadt ikra 1 mm átmé
rőjű. A  perivitellináris tér szélessé
ge 0,1—0,15 mm. Az ikra nem duz
zad nagyra. További érdekessége és 
különlegessége még az, hogy az ik
ra nem lebegő, tehát nem marad a 
víztérben, hanem bólyázó, gyorsan 
felemelkedik a víz felszínére és 
alulról a felszíni hártyához tapad. 
Megfigyelhettük még, hogy a nem 
hidratált, nem duzzadt ikra, amit 
a petefészekről választottunk le, 
ugyanilyen tulajdonságú.

Az ikra „magjában” nagy zsír 
(olaj) gömb van. Ez a fejlődés ovu
láció előtti szakaszában egy nagy 
gömbből és körülötte sok apró göm- 
böcskéből áll. Az érett, duzzadt ik
rában csak egy zsírgömb van. Ez 
teszi az ikra fajsúlyát a víznél ki
sebbé. Az már természetes, hogy a 
felszín felé a zsírgömb mutat így, 
az ikra animális pólusa fejlődésé
nek, osztódásának a megfigyelése 
csak tükörfenekű petricsészében vol
na lehetséges. A  sok ikra vastag ré
teget képez a felszínen, ha azokat 
edénybe tesszük. Í gy azok oxigén
ellátása egyszerű módszerrel alig
ha oldható meg. Az ilyen típusú 
ikra ismeretlen a haltenyésztési 
gyakorlatunkban. Az is nyilvánvaló, 
hogy szokványos keltetőedényein
ket csak úgy tudnánk használni, 
ha felülről permet formájában ad
nánk a vízutánpótlást és túlfolyón 
az alsó víz hagyná el az edényt. 
De lehet, hogy a víz felszínén úszó, 
szitafenekű tálcákban is megoldható 
az ikra keltetése.

Feltételezhető az is, hogy a fel
színi hártyához tapadt ikra az oxi
gént a levegőből veszi fel. A  süllő- 
ikra permetes keltetése is levegő 
oxigénjének a felhasználását céloz
za. De sajnos, a szamuszikra nem 
ragad.

Az olaj csepp igen koncentrált táp
anyag. A  felszíni hártyához tapadt, 
a tóterületen szétszóródó ikrát ke
vés ellenség fogyaszthatja. A  ve
szély az, hogy az erős hullámzás 
partra löki az ikraszemeket, ahol 
azok biztosan elpusztulnak. A nyu
godt vizű öblökben az ikra elke
veredik a felszínen úszó sok törme
lékkel és valószínűleg zavartalanul 
fejlődhet. E kérdés tisztázása azon- 
bán még sok konkrét megfigyelést 
igényel.

A  lárva életben maradását az ap
ró volta (nem lehet hosszabb, mint 
2,5—3,5 mm) csak segíti. A  kon
centrált olaj csepp a lárva táplálék 
nélküli életben maradását jelentő
sen meghosszabbíthatja. (Mint aho
gyan ez az eset a süllőnél is.)

Az apró lárva első tápláléka ta
lán még a Rotatóriáknál is kisebb 
élőlény. Feltételezhetjük, hogy infu- 
zóriák képezik az első táplálékot, 
mint ahogyan az néhány apró lár- 
vájú dél-amerikai halfaj esetében. 
Ha ezek lennének a szamusz első 
táplálékai, az nagyon megkönnyí
tené a dolgunkat.

A  szamusz valószínűleg nappal is 
ívik. Sajnos, erre csak következtet
hetünk. Valószínűleg párosán ívik, 
mint a rokoncsaládok tagjai. A  sok 
tejre azért lehet szükség, mert az 
ikra kilövésekor nem marad lebeg
ve, hanem gyorsan a felszínre 
emelkedik.

Sikert ígérhet a szamusz indukált, 
vagy indukálás nélküli ívatása, sza
porítása. Ami annál is inkább fon
tos volna, mert nem biztos, hogy 
teljes ovulációt és ezzel üresre fe- 
jést el lehet érni ezzel a hallal. A 
természetben az ovuláció kisebb ada
gokban megy végbe, így az ívás is 
szakaszos. Nehézségeit okozhat az 
is — a fejősre gondolva —, ha a 
hidratált, de még nem ovulált ikra 
könnyen leválik a petefészek falá
ról. Az ilyen ikra, elkeveredve fe- 
jéskor a jó ikrával, annak minősé
gét ronthatja.

Ivatásra olyan ketreceket kellene 
használni, melyeknek oldalfalai leg
alább fél méterre a felszíntől mű
anyagból vagy vászonból készül
tek, így a felszínre jövő ikra nem 
sodródik ki a ketrecből. Az ikrát al
kalmas lapáttal összegyűjtve, a vé
dett keltetésről gondoskodni le
hetne.

A High Dam-tavon használt ket
recek túl mélyek. Ilyenre nincs 
szükség, megfelelő lenne az 1,5 m 
teljes mélységű ketrec is abból kb. 
30 cm jutna a víz fölé. Vászon
vagy műanyag falú ketrec esetében 
80—90 cm lenne a vászon perem, 
alatta pedig háló a vízcsere bizto
sítására. A 2X3 m-es ketrecek he
lyett 2X1,5 m-es ketreceket is le
hetne használni az ivatásra.
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A panamai akvakultúra 
jelenlegi helyzete és távlatai

Az 1903 óta független Panamai 
Köztársaságban — különleges föld
rajzi helyzeténél fogva — csupán 
néhány évtizedes múltra tekinthet 
vissza a halak és egyéb vízi állatok 
tenyésztése. A hazánkénál alig va
lamivel kisebb területű, mezőgazda- 
sági jellegű ország mintegy kétmil
lió lakosa elsősorban a két óceán 
parti sávjában, valamint a csatorna
övezetben összpontosul. Érthető 
ezért, hogy állati fehérjék iránti 
szükségleteit elsősorban a tengeri 
halászat elégítette ki.

Lényegében véve az elmúlt né
hány évben ez a helyzet nem sokat 
változott, az ország egy lakosára ju
tó fogás még mindig meghaladja a 
száz kilogrammot. S ebből mind
össze néhány kg jut az édesvízi 
termelésre. Voltak azonban olyan 
figyelmeztető jelek (az egyre na
gyobb ingadozások a tengeri halá
szat eredményeiben; a felségvizek 
kiterjesztéséből adódó gondok a 
karibi térségben; a Panama-csator
na és öblei immár elviselhetetlen- 
ségig fokozódó szennyezettsége stb.), 
amelyek arra figyelmeztették a kor
mányzatot, hogy sürgősen terveket 
dolgoztasson ki a belvízi halászat 
fejlesztésére is.

A  Mezőgazdasági Minisztériumon 
belül, de immár a tengeri halászat
tól elkülönítve 1979-ben létrehozták 
az Országos Akvakultúra Igazgató
ságot, amely a panamai belvízi és 
tengeri akvakultúra legfőbb kor
mányzati szintű irányító szerve lett. 
A  Belkereskedelmi Minisztériumnak 
is van ugyan -egy akvakultúrás igaz
gatósága, de az jobbára csak a ma
gántermelők termékeinek forgalma
zásával foglalkozik.

Az Országos Akvakultúra Igaz
gatóság (DNA) tevékenységét alap
vetően két irányban fejti ki:

1. A  termelés fejlesztése, felügye
lete, technikai szakértői segítése. 
Elsősorban az elmaradottabb, a ten
gerparttól távolabb eső, nehezen 
megközelíthető területeken van nagy 
jelentősége ennek a funkciónak, 
ahol a társadalom átalakításában, a 
falvak fejlesztésében is pótolhatat
lan a szerepe.

2. Kísérleti állomások, kutatóinté
zetek, oktatási központok láncolatá
nak, országos szervezetének kiala
kítása. Ezek fő feladata a korszerű, 
nagyüzemi akvakultúrás termelés

MORENO JESUS M.,
PE K LI JÓZSEF,
GATE Melegégövi Oktatási Osztály, 
Gödöllő

tudományos bázisának, alapjainak 
megteremtése. Az akvakultúra nem
zetközi méretekben is sikeres ága
zatainak (pl. pisztráng, sügér, ponty
félék, garnélarákok stb.) panamai 
adaptálása; kísérletek hazai halfa
jok tenyésztésbe vonására.

A DNA 1980-ban elfogadott egy 
részletes fejlesztési programot, 
amelynek fontosabb pontjai a kö
vetkezők :

1. Kiegyenlíteni a fogyasztási 
aránytalanságot az ország tenger
parti és belső területei között. En
nek népgazdasági szintű haszna is 
van, mivel néhány tartományban a 
vörös húsok fogyasztását kívánják 
a lényegesen olcsóbb hal javára 
csökkenteni.
~2. Általában növelni kell a hal

hústermelést, fokozott figyelmet for
dítva az eddig háttérbe szorított al
sóbbrendű szervezetek (puhatestűek, 
rákok, algák) tenyésztésének fejlesz
tésére. A  szomszéd országok tapasz
talatai (elsősorban Costa Rica, Mexi
kó, Kuba, USA) nyomán megalapoz
ná néhány gerinces vízi állat (bókáik, 
teknősök, krokodilok) tenyésztését, 
amely Panamában nagyüzemi szin
ten gyakorlatilag még nem létezik.

3. Az alkvakultúráinak, mint tan
tárgynak a bevezetése az agrárfel
sőoktatási intézményekben. Halá
szati szakmunkásképző és szakkö
zépiskolák alapítása. Továbbképző 
tanfolyamok szervezése.

4. Mivel a fenti célkitűzések saját 
erőből nem teljesíthetők, ezért fo
kozott figyelmet kell fordítani a 
nemzetközi kapcsolatok fejlesztésé
re. Ennek keretében különös jelen
tősége van a FAO-val kiépítendő 
kapcsolatoknak. Emellett kétoldalú 
szerződések keretében szükséges te
hetséges panamai diákokat tanul
mányútra küldeni, valamint a kü
lönböző szakterületek jól képzett 
külföldi szakértőit munkára szerződ
tetni.

5. A  többi minisztériummal és 
főhatósággal együttműködve ki kell 
dolgozni a mesterséges víztározók

és öntözési rendszerek komplex, te
hát az akvalkuátúrát is magában 
foglaló hasznosításának módozatait.

6. Az Országos Természetvédelmi 
Hivatallal (IDNRNR) együttműköd
ve felmérni az ország természetes 
vizeinek halászati kapacitását.

A  D N A  FONTOSABB 
K U TA TÓ  B Á Z IS A I

D IV IS A I A K V A K U L T Ű R A  
K U TA TÓ  ÁLLO M ÁS

Alapvetően az édesvizekkel kap
csolatos akvakultúrás tudományos 
kísérletekkel, honosítási problémák
kal foglalkozik. Amellett elsősor
ban ez az állomás látja el a magán- 
termelőket halivadékkal és biztosít 
tenyészanyagot a kormány falufej
lesztési programjaihoz is.

A  tenyésztett halfajok elsősorban 
a bölcsőszájú halaik (Cichlidae), va
lamint a pontyfélék közül kerülnek 
ki. A  halak mellett garnélarákok, 
valamint puhatestűek tenyésztésé
vel is kísérleteznek.

Az állomásnak 1981-ben 26 db 
400—5000 m2-es földből, és 40 db 
6—25 m2-es betonból készült tó állt 
rendelkezésére. A  telep központi 
épületében is helyet kapott az iro- 
dák, raktárak és egyéb helyiségek 
mellett egy nagyobb méretű bioló
giai laboratórium, ahol néhány me
dence szintén a haltartást szolgálja. 
A  szaporítást és a kísérletek na
gyobb részét is itt végzik.

ENERQUE ENSENAT 
TEN G ERKU TATÓ  ÁLLO M ÁS

Az állomás az egyik legismer
tebb panamai tudósról kapta nevét. 
Teljes egészében állami költségve
tésből, 1981-ben adták át az intéz
ményt. A  negyedmillió dolláros be
ruházást igénylő telepet hamarosan 
bővíteni szándékoznak, s ebben már 
külföldi segítségre is számítanak.

A  telepnek jelenleg egy tározó tó 
(másfél hektár), két darab fél hek
táros, valamint 42 db, egyenként 
600 m2~es kisebb tó áll rendelkezé
sére. A következő lépcsőben továb
bi tavak építését tervezik. A  tavak 
legnagyobb része agyaggal bélelt 
földtó, mindössze néhánynak beto
nozott az oldala.

A divisai állomás ivadéktermelése db

Év Tilapia nilotica Tilapia
hibridek Ponty Amur Fehér busa Pettyes busa Guapote

tigre összesen

1976 8 799 _ 200 _ 850 9 849
1977 74 935 857 14 239 — — — 6 912 96 943
1978 71 145 28 902 48 234 70 — -— 5 459 153 810
1979 38 920 51374 41 785 187 24 509 — 900 157 675
1980 41 936 57 459 24 837 2321 45 197 13 745 292 185 787

Összesen 235 735 138 592 129 245 2578 69 706 13 745 14 413 604 064
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A vizet részben közvetlenül a ten
gerből, részben pedig az állomás 
melletti folyó torkolatából, ill. ma
gából a folyóból nyerik. Ez lehető
séget ad arra, hogy tetszés szerint 
tudják állítani a kísérletekhez a 
megfelelő sókoncentrációt.

Az állomás felszereltsége, műsze
rekkel való ellátottsága még sok 
kívánnivalót hagy maga után. A  kö
vetkező szakaszban szeretnék átad
ni a központi laboratóriumot és a 
szaporítóházát.

Jelenleg a kísérteti munka elsősor
ban tengeri rákokkal kapcsolatban 
folyik. Ettől az évtől kezdve rák— 
hal polikultúrás tenyésztéssel kap
csolatos vizsgálatokat kezdtek, ahol 
elsősorban garnélák és különböző 
pérhalak (Mugil sp.) együttes tar
tásának, valamint az ázsiai óriás
rák (Macrobrachium sp.) és a ponty- 
félék szaporításának lehetőségeit 
vizsgálják.

A  folyó torkolatának közelében a 
ketreces tenyésztés technológiai vál
tozatainak kipróbálását tűzték ki 
célul.

A Z  IR Á N Y ÍT Á S  
ÉS A  K U TA TÁ S  
SZEM ÉLYI FELTÉTELEI

Az igazgatóság irányító szervei
ben, kutatóállomásain szaporítóte
lepein, valamint a különböző álla
mi és magánszervezetek programja
in összesen mintegy ezer embert 
foglalkoztat.

Ennek a létszámnak azonban 
mintegy 80%-a minden szakképesí
tés nélküli fizikai dolgozó. A  felső
fokú végzettséggel rendelkező szak
emberek száma alig haladja meg az 
ötvenet. A  mezőgazdasági diplomá
sok száma (1981) tizennyolc, közü
lük kerül ki az egyetlen tudomá
nyok kandidátusa címmel rendel
kező, kizárólag akvakultúrára sza
kosodott szakember, R. Pretto Mal- 
ca, a DNA igazgatója.

A  diplomások legnagyobb része 
Panamában, Costa Ricában, és 
Mexikóban szerezte végzettségét, s 
amellett speciális posztgraduális 
tanfolyamokat végeztek az Egye
sült Államokban, Peruban,, Kubá
ban, a Fülöp-szigeteken, Kínában és 
másutt.

Az elkövetkező időszakiban éven
te 20—25 jól képzett fiatal szakem
ber munkára jelentkezését várják, 
akik állami ösztöndíjjal, speciális 
akvakultúrás képzést kapnak külön
böző amerikai egyetemeken.

A  nagyszabású halászati progra
mok személyi feltételeinek biztosí
tásához azonban ez a létszám meg
lehetősen kevés, ezért fokozottan 
törekednek továbbképzéssel és át
képzéssel, valamint külföldi szak
emberek foglalkoztatásával megol
dani ezt a problémát.

A  FALUFEJLESZTŐ 
PRO G RAM

A DNA programjai közül ez a pa
namai társadalmat leginkább meg
mozgató és foglalkoztató program.

A  szociális politikai részét a kor
mányzat, a szakmai teendőket pe
dig a DNA dolgozta ki, s a megfe
lelő főhatóságok ötvözték össze egy
séges tervvé. A  program pénzügyi 
feltételeit részint állami segélyből, 
részint hosszú lejáratú hitelekből 
biztosítják.

A falufejlesztési program sarka
latos pontja a tóépítés. Két alap
vető formája van.

1. Az ún. családi tavak;
2. Községi tavak.
A  családi tavak, mint a nevük is 

mutatja, egy-egy család tulajdoná
ban vannak. Területük általában 
néhány száz m2. Mivel a panamai 
családok több generációs, sokgyer
mekes családok, így elmondható, 
hogy 30—50 m2 esik egy-egy csa
ládtagra. Az építéshez az állam — 
amennyiben szükséges — gépeket 
biztosít, amelynek költségeit a ké
sőbbiek során általában áruval — 
tehát hallal vagy egyéb mezőgaz
dasági termékkel (pl. baromfival) 
törlesztik.

A  községi tavak a falu egészének 
tulajdonában vannak, rajtuk a ter
melés általában szövetkezeti formá
ban folyik. Az állam is elsősorban 
ezt a formát támogatja, mivel a 
nagyobb tavakon gazdaságosabban 
lehet termelni, korszerűbb eszkö
zöket lehet használni.

Az ivadékellátást és a termékek 
felvásárlását állami szervek bizto
sítják. Azonban az is előfordul, 
hogy a család vagy a szövetkezet, 
miután törlesztési kötelezettségei 
nek eleget tett, áruját magánúton, 
piacon értékesíti.

Általában — a kereslet—kínálat 
törvényének megfelelően — az a 
rend alakult ki, hogy a parasztok 
az értékesebb baromfi-, sertés- és 
marhahúst adják el, maguk pedig 
a lényegesen olcsóbb halhúst fo- 
gyasztják. Az állam a felvásárlási 
árak szabályozásával is erre ösztön
zi őket.

A községi tavakat az állam — 
az igényeknek megfelelően — ta
karmánnyal, műtrágyával és gyógy
szerekkel is ellátja, a szakszerűséget 
pedig a DNA szakértői hálózatával 
biztosítja.

Az első tapasztalatok alapján a 
kisebb tavakba elsősorban tilápiát, 
a nagyobb tavakba pedig pontyfé
léket (polikultúrákban) kíván kihe
lyezni a lakosság.

A  tilápiák főleg azért kedveltek a 
családi gazdaságokban, mert az iva
dékneveléssel nincs különösebb 
probléma, ui. képesek természetes 
úton pótolni a kifogott mennyisé
get. Ezekben a tavaikban a halászat 
gyakorlatilag folyamatos, az igé
nyeknek megfelelően alakul. A  né
hány hónapos, 100 g körüli tilápia 
már alkalmas a fogyasztásra.

A  nagyobb tavakban már inkább 
hibrid-tilápiák monoszex állomá
nyait helyezik ki, de ezeket sem 
tartják fél évnél tovább, ami 150— 
300 g közötti piaci súlyt jelent.

A  pontyfélék közül a közönséges 
ponty, a fehér és pettyes busa, a 
fehér és fekete amúr a leggyako
ribb. Ezeket a fajokat 6—12 hóna

pos korban 0,5—2,0 kg közötti súly
ban viszik piacra.

A  hasonló jellegű kelet-ázsiai ta
pasztalatok alapján a szaktanács- 
adók arra próbálják ösztönözni a 
parasztokat, hogy a haltenyésztéssel 
szoros egységben sertést, baromfit 
(különösen víziszárnyasokat), mar
hát stb. tartsanak. Itt lényegében ar
ról van szó, hogy a halak a meleg
vérű állatok trágyáját, ill. az álta
luk elpazarolt takarmányt (pl. a 
tyúkok cölöpös-battériás tartásánál) 
fogyasztják. A  víz feletti állattartás 
terjedőben van, mivel igen hasznos
nak bizonyult a tavak hőkiegyen
súlyozó hatása miatt. Ugyanis a ter
melést a túlzott napi hőingadozás 
(átl. 10—40 °C között) erősen visz- 
szaveti.

A  program előirányozza a rákte
nyésztés fejlesztését is; de ez ma 
még csupán néhány %-ot tesz ki az 
össztermelésből. Ennek magyarázata 
elsősorban az, hogy az ágazat lé
nyegesen magasabb szakképzettséget 
igényel.

1980 óta Bocas del Toro tartomány 
néhány tengerparti falujában kísér
leti jelleggel, két kubai szakértő se
gítségével mangrovekagyló (Cras- 
sostrea rhizophore) tenyésztése is 
folyik. A  falvak lakosságának nagy 
része ezzel foglalkozik jelenleg, mi
vel ez a tenyésztési technológia a 
leginkább munkaigényesek közé tar
tozik. A  teljes foglalkoztatottság 
biztosítása pedig nemcsak gazdasá
gi, de politikai kérdés is a kor
mányzat számára.

A  TERMÉSZETES V IZ E K  
H A L Á S Z A T Á N A K  
FEJLESZTÉSI PRO G R AM JA

A tervezetet az akvakultúrás és a 
természetvédelmi igazgatóságok kö
zösen dolgozták ki. Ma még csak a 
két legfontosabb tóra, a Gatuz és 
az Alajuela tavakra terjed ki.

Mindkét tó a főváros közelében 
található, s egy zsiliprendszeren 
keresztül közvetlenül kapcsolódnak 
a Panama-csatornához.

Az első szakaszban, 1980—81-ben 
hidrobiológusokkal ökológiai vizsgá
latokat végeztek. Ennek eredmé
nyeként megállapították, hogy a 
10—15 évvel ezelőtt végzett — a 
horgászat céljait szolgáló — raga
dozóhal-telepítés nyomán a tavak 
ökológiai egyensúlya teljesen felbo
rult.

Mindenekelőtt a sargento (Cichla 
ocellaris) nevű, Közép-Amerikában 
őshonos faj állományának túlszapo
rodása következett be, olyan békés 
hallak rovására, mint pl. a sábalo 
(Brycon chagrensis). vagy a Mexi
kótól Brazíliáig tenyésztésbe is fo
gott bocadhico (Curimatus magda- 
lenae).

A  tavakban több száz, jobbára 
kezdetleges eszközökkel rendelkező 
kisszerszámos halász dolgozik. Az 
egyik legfontosabb feladat, hogy 
ezeket az alacsony színvonalon ter-
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Szegedi Akadémiai Bizottság:

4 h a lte n y é sz té s i
é s  h a le g é szsé g ü g y i  
k u ta tá so k  h e ly ze te

melő embereket halászati szövetke
zetekbe tömörítsék. Ennek érdekében 
mindkét tavon létrehozták: korsze
rű szerszámokkal, hálókkal, csóna
kokkal stb. felszerelitek egy-egy szak
csoportot. Ezek képezték a magvát 
a szövetkezeteknek, amelyek tagsá
ga folyamatosan nő. Az új termelési 
formára való áttérés nem megy 
minden gond nélkül, a legtöbb ha
lász nehezen adja föl önállóságát.

A két igazgatóság a szövetkeze
tek tagjain keresztül a múlt évben 
megkezdte a tavak halállományának 
átalakítását. A  ragadozókat fokoza
tosan lehalásszák, s békés halakkal 
váltják fel. A  halasítás költségeit 
az állam vállalta magára.

A  M AG ÁNSZEK TO R 
SZEREPE

A piaci viszonyok, a halászati ter
mékek panamai árstruktúrája miatt 
a magángazdaságok, vállalatok 
többsége elsősorban ráktenyésztéssel 
foglalkozik.

A  tenyésztés szakmai megalapozá
sát amerikai szakemberek kezdték el 
a hetvenes évek elején, s termékeik 
legnagyobb része az USA-ban, vagy 
pedig a csatornaövezet amerikai zó
nájában kerül eladásra.

A legnagyobb panamai akvakul- 
túrás vállalatnak (Compania Agro- 
marina S. A.) a részvény többsége 
egy nagy amerikai tröszt tulajdoná
ban van. A vállalat a legkorszerűbb 
eszközökkel, jól képzett szakembe
rekkel dolgozik. Igazgatósága Pana
mavárosban, központi telepe pedig 
Veracrúz városkában található.

A  kisebb magánvállalkozásokat is 
a CASA látja el tenyészanyagokkal, 
sőt, időnként a DNA is megjelenik 
a vevői között.

A tenyészanyag-beszerzést részben 
a tengeri, természetes szaporulat 
befogásával, részben pedig a vera- 
crúzi ráklaboratórium mesterségesen 
szaporított állományából biztosítják. 
Elsősorban a Penaeus fajokkal fog
lalkoznak.

Ma már kidolgozták ezeknek a fa
joknak a teljes körű mesterséges 
tenyésztését, beleértve valamennyi 
lárvaalak és felnőtt állat tápokkal 
történő ellátását is.

A  tengeri rákok tenyésztésével 
foglalkozó CASA mellett az 1975- 
ben megalakult a Compania Cama- 
rones de Panamá (CAMARPAN S. 
A.) nevű vállalat az édes-, és 
brakkvízi ráktenyésztésre speciali
zálta magát. Igazgatósága és köz
ponti telepe a főváros egyik külső 
.kerületében van. A DNA-val közö
sen dolgoznak a világszerte tenyész
tett ázsiai óriásrák (Macrobrachium 
rosenbergii) panamai meghonosítá
sán. Az első szállítmányokat Hawai- 
ból vásárolták, majd hozattak te- 
nyészanyagot Mexikóból és Floridá
ból is. A  szakmai segítséget első
sorban a népi Kínától kapják. A 
kínai szakértők államközi; egyez
mény keretében érkeztek Panamá
ba. •

A  Szegedi Akadémiai Bizottság 
Állategészségügyi és Állattenyésztési 
Albizottsága kibővített ülését 1982. 
december 7-én, Szarvason, a Hal
tenyésztési Kutató Intézetben tartot
ta meg, amelyen a bizottság tag
jain kívül részt vettek a hazai hal
tenyésztési és halegészségügyi ku
tatások minősített szakemberei és a 
Dél-Alföld nagy haltartó gazdasá
gainak képviselői.

A  vendéglátó intézmény nevében 
dr. Müller Ferenc igazgató, a bi
zottság tagja köszöntötte a részt
vevőket, majd dr. Facsar Imre fő
iskolai tanár, igazgató, az albizott
ság elnöke nyitotta meg az ülést.

Dr. Oláh János tudományos igaz
gatóhelyettes (Haltenyésztési Kuta
tató Intézet, Szarvas) bevezető elő
adását „A haltenyésztési kutatások 
hazai és nemzetközi áttekintése és 
a legújabb kutatási eredmények” 
címmel tartotta meg. Bevezetőjében 
a hal jelentőségéről szólt.

Elemzések szerint 2000-re az össz- 
fogás évi 150 millió tonnára emel
kedhet, az össztenyésztés pedig 50 
millió tonnára. A haltenyésztés vi
tathatatlan előnye, hogy energiata
karékos és környezetkímélő. Ele
mezte a haltenyésztés és a környe
zet kapcsolatát, a környezetkímélés 
és környezetkárosítás összefüggéseit. 
Kidolgozták a háztartási szennyvi
zes, a hígtrágyás rendszert, amely
ben a haltenyésztési tevékenység át
veszi a tisztítótelepek szerepét. 1 m3 
szennyvíz megtisztításának energia- 
igénye hagyományos módon 700— 
900 kJ, halastavi technológiával 
csak 311 kJ az igény (nem számít
va a halhúshozamot, amelyik jelen
tős energiabeépülést jelent). Ele
mezte a halhústermelés különböző 
lehetőségeit, majd utalt arra, hogy 
a hazai és a nemzetközi kutatás a 
technológiai eljárások széles körét 
produkálta, három kérdésre keres
ve a választ: milyen a jó hal, a jó 
táplálék és a jó víz?

Dr. Woynárovich Elek professzor, 
a tudományok doktora, mint felkért 
hozzászóló kiemelte azt, hogy a má
sodik világháború utáni nehéz kö
rülmények hozzájárultak a hazai 
kutatások eredményes fejlődéséhez, 
amelynek maga is részesévé vált. 
A területen a lehetőségek lényege
sen nem változtak, de a halhúster
melést számottevően sikerült nö
velni. Előbbrelépési lehetőség hú
zódik meg a takarmányozási mód
szerek javításában, a hal étvágya 
és a takarmányozás összefüggései
nek szélesebb körű feltárásában, az

emésztés hatékonyságának bizonyos 
takarmánykeverékkel történő növe
lésében. A  trágyázás további hatal
mas lehetőségeket rejt magában, 
de elsősorban nem a mennyiség fo
kozásával. Célzott adagolással taka
rékoskodni is lehet. Jelentős a ta
vak szerves rothadó iszaptermelése. 
Ezzel foglalkozva különböző megol
dási lehetőségek kipróbálását java
solta. A  gépesítés fejlődése megállt. 
Kutatni kellene az új megoldásokat. 
A jövőben a genetikai kutatások 
jelentős fejlődése várható. A mai 
lesüllyedő takarmánnyal szemben a 
vízen úszónak hazai térhódítását
várja. A takarmányok 20—25%-a
nem hasznosul kellően. A  hagyomá
nyos haltermelésben jelentős előbb- 
relépés már nem várható, de még 
20 év múlva is ez lesz a hazai ter
melés gerince. A  korszerűbb tech
nológiai eljárások elterjesztésének 
alapvető gondját abban látja, hogy 
hazánkban egyetlen egyetemen sincs 
haltenyésztési oktatás. Legalább egy 
haltenyésztési tanszéki csoport fe l
állítását indokoltnak tartja. Nem
csak hazai oktatási feladatok, ha
nem nemzetközi kötelezettségek is 
vannak, amelyeknek így csak kuta
tóintézeti vagy termelőüzemi szin
ten tudunk eleget tenni.

Dr. Horváth László kandidátus 
(TEHAG. Százhalombatta), mint fel
kért hozzászóló a halszaporítás és 
ivadéknevelés időszerű kérdéseivel 
foglalkozott. A halak szaporodási 
potenciálja az állattenyésztésben 
egyedülálló. Mégis visszatérő gond, 
hogy a gyakorló tógazdák ritkán 
tudnak annyi halat előállítani, mint 
ami a tenyésztési terveikhez elegen
dő. Az indukált halszaporítás tör
vényszerűségeinek felismerésével új 
lehetőséghez jutottunk, s ezt a 
gyakorlatba is sikerült átvinni. Az 
ivadék felnevelése is hasonló nagy 
gonddá vált akkor, amikor már 
tudtunk szaporítani. A  munka ered
ményeként bízvást állíthatjuk, hogy 
a legfontosabb tenyésztett halfaja
inknál ma már a szaporítás és az 
ivadéknevelés nem jelenti a limitet. 
Mindkét területen a magyar iskola 
nemzetközileg is elismert.

A perspektívát nézve két fő fel
adat köré csoportosíthatjuk a teen
dőket. Az egyik a jelenlegi techno
lógiák továbbfejlesztése a potenciál 
minél nagyobb arányú kihasználásá
val, minél több ivadék felnevelésé
vel. A  másik feladatkört párhuza
mosan a genetikai munkával a ke
vésbé jelentős halfajok szaporításá
nak és ivadéknevelésének megoldása
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jelenti, amelyeket a piac igényel. A  
tengeri halfajok szaporításában is 
rohamlépésekkel fejlődnek a külföl
di kutatók. A  haltenyésztés ugrás
szerű növekedése a megtermelt hal
ivadék megőrzésétől és a piaci mé
retűvé nevelésének megoldásától 
függ. Feltétlenül indokolt a szapo
rítási témák szervezett gondozása, 
mint ahogy azt évekkel ezelőtt a 
HAKI sikeresen oldotta meg. A  v i
lág élvonalában maradás érdekében 
szükséges a halszaporodás, a halsza
porítási és ivadéknevelési munka- 
csoport kialakítása.

Dr. Molnár Kálmán tudományos 
főmunkatárs, kandidátus (M TA  Á l- 
latorvostudományi Kutatóintézete, 
Budapest), mint felkért hozzászóló 
a halegészségügy néhány kérdésé
vel kapcsolatban fejtette ki vélemé
nyét. Mivel a nyugat-európai álla
mokban az általunk nagyra becsült 
halfajokat nem tenyésztik, nem volt 
mit átvennünk, saját munkával kel
lett a haltenyésztés, szaporítás és 
ivadéknevelés kérdéseivel lépést 
tartani. Az ottani tapasztalatok át
vétele más halfajoknál (pisztráng, 
angolna) most van folyamában. A 
halnál nincsenek pandemikus beteg
ségek, mint pl. a ragadós száj- és 
körömfájás. Itt is vannak betegsé
gek, de a fertőző betegségek száma 
kevés, jól lokalizálhatok. Halaink 
olyan fertőző közegben élnek, ame
lyik a legeltetéses állattartás viszo
nyainak felel meg, sőt annál rosz- 
szabb, mivel természetes vizeinkben 
ugyanazok a halfajok is élnek, mint 
amelyeket tenyésztünk, s így azok 
élősködő-, betegséghordozóként is 
szolgálnak. Első a hústermelés és 
nem a betegségektől mentes halál
lományok kialakítása. Akkor kell 
mentesítenünk vagy védekezni, ha 
az megéri. A hazai halegészségügyi 
kutatásokkal, ha nem is az élvonal
ban, de annak közelében vagyunk. 
Számos újabb eredményünket már 
világszerte elfogadják. A halegész
ségügyi kutatás megosztott, három 
helyen történik (az Országos Állat
egészségügyi Intézetben, a Halte
nyésztési Kutató Intézetben és az 
MTA Állatorvostudományi Kutató- 
intézetében). Parazitológ'iai kutatá
saink tekinthetnek a legnagyobb 
múltra vissza és a legelismertebbek 
is. Előbbre kell lépnünk az immu
nológia, a virológia területén. A  ku
tatások megosztottságát megfelelő
nek tartja, mivel az állatorvosok 
kórtani munkáját biológusok jól 
egészítik ki (Szarvason).

Dr. Prigli Mária megyei szakál
latorvos és dr. Szabó János igazga
tó főállatorvos, c. főiskolai tanár 
(Csongrád megyei Állategészség
ügyi Állomás), mint felkért hozzá
szólók a legjelentősebb halegész
ségügyi munkát végző megyei szol
gálat munkáját és eredményeit is
mertették. A megyében csaknem 3 
ezer ha területen folyik tógazdasági 
haltermelés, amelyről 2 ezer tonna 
halat halásznak le évente. A  hetve
nes évek elején a bothriocephalosis 
jelentett gondot. Vizsgálataikban ki
mutatták, hogy a galandféregpeték 
a vízimadarak bélsarából élet- és

fertőzőképes állapotban ürülnek. Ezt 
a betegség elleni védekezésinél figyel
men kívül hagyni nem lehet. A 
keltetőházak fertőtlenítésére ha
zánkban először próbálták ki az 
Iosan COT-t, és a Wscodyn-t. Az 
Iosan CCT 50 mg/1 töménységben 
21 °C vízhőmérsékleten, 7,3 víz pH 
mellett a hali vadélkra és ikrára ve
szélytelen, a Wscodyn viszont nem 
alkalmazható: Foglalkoztak a ponty 
kültakarójának értékelésével. A  le
halászás során keletkező sérülése
ket vizsgálva megállapították, hogy 
a kondicionált halaknál a sebgyó
gyulás 8 nap alatt következik be. A 
megyében levő halastavak hidroké- 
miai vizsgálatával foglalkozva több 
összefüggést tártak fel a tóhigiénia 
és a halegészségügyi viszonyok kö
zött. 4051 víz- és 102 tóiszapminta 
szabvány szerinti vizsgálata alapján 
megállapították, hogy a vizek szer
ves és műtrágyázása melletti hal
termelés csak akkor biztonságos, ha 
az a tavakon egyedileg végzett öko
lógiai, hidrobiológiai és hidrokémiai 
vizsgálatokon alapul. A  halbetegsé
gek zöme a halastavi higiénia meg
teremtésével megelőzhető. Leírták a 
fehér busa és ponty belének anató
miáját és szövettanát a táplálkozási 
sajátosságok vizsgálatakor. A ponty 
minőségi vérképével kapcsolatos 
vizsgálatok eredményeinek publiká
lására a közeljövőben kerül majd 
sor. Foglalkoznak az anyahalak új 
gyógyszerrel történő altatásának le
hetőségével is.

Ezt követően a kutatóintézet osz
tályvezetői, dr. Bakos János, Szabó 
Pál és Ruttkay András számoltak 
be a kutatómunka eredményeiről, a 
további tervekből kiemelve a cso
portok összehangolt munkáját és az 
interdiszciplináris kutatás szükséges
ségét.

A vitát zárva a bizottság állás- 
foglalását a következőkben rögzí
tette:

1. Figyelembe véve az elmúlt idő
szak édesvízi halászatának fejlődé
sét, feltétlenül indokolt hazánkban 
egyetemi tanszék (esetleg tanszék- 
csoport) szervezése a nappali okta
tás szervezett halászati oktatásának 
feltételeként.

2. Hazánk haltenyésztési kutatá
sa a világ élvonalába tartozik. Ezt 
a rangot azzal is meg kell őrizni, 
hogy a kutatásra, termelésfejlesztés
re előirányzott összegeket — az ész
szerű takarékosság figyelembevéte
lével — nem, vagy alig csökken
tik.

3. Indokolt a halszaporodási, hal- 
szaporítási és ivadéknevelési mun
kacsoport kialakítása a kutatások 
összehangolása érdekében.

4. Az állategészségügyi kutatóhe
lyek megosztottsága akkor nem je
lent hátrányt ha a megyei állat
egészségügyi és élelmiszerellenőrző 
állomások halegészségügyi munkája 
tovább fejlődik. (E tekintetben pél
damutató a Csongrád megyében fo
lyó munka.)

Dr. Facsar Imre
SZAB Állategészségügyi

és Állattenyésztési 
Albizottságának elnöke

A tavi 
compó- 
ivadék 
nevelés 

tapasztalatai
Számos korábbi irodalmi forrás 

a compót a pontyos tógazdaságok 
mellékhalaiként tartja számon. Nap
jainkban ez a meghatározás már 
nem pontos, hiszen jól termelő 
pontyos tavainkban nem, vagy csak 
elvétve találni compót. Az inten
zív tógazdasági haltermelés térhó
dítása jelentősen csökkentette a 
halastavakban a compó életfeltéte
leit. Ennek elsősorban az az oka, 
hogy a táplálkozásban, környezettel 
szembeni igényeiben hasonló két faj 
között erős verseny folyik, és eb
ben a konkurrencia harcban az 
erősebb, plasztikusabb ponty győz: 
jobban képes alkalmazkodni a 
megváltozott, intenzív tógazdasági 
feltételekhez.

Az étkezési compó iránti piaci 
kereslet az utóbbi években egyre 
erősebb, elsősorban a nyugat-euró
pai piacon, ahol a compó a piszt
ránghoz hasonlóan ízletes húsú 
„adaghalként” ismeretes. Ez a nö
vekvő exportigény eredményezte, 
hogy már 1977-ben kidolgoztuk a 
compó mesterséges szaporításának 
módszerét, illetve adaptáltuk a 
pontyivadék előnevelés! módszerét 
a compóivadék előnevelésére is.

E munka eredményeként néhány 
éve, ha akadozva is, lehetőség nyí
lott zsenge, előnevelt és egynyaras 
ivadék beszerzésére. A kezdeti sza
kaszban a vásárlási lehetőséggel 
csak a horgász egyesületek és né-, 
hány külföldi partner élt. Nagyobb 
tógazdasági igény csak az utóbbi 
két évben jelentkezett.

Ahhoz azonban, hogy a növekvő 
bel- és külföldi keresletet kielégít
hessük, az eddigi, elsősorban a 
szűk keresztmetszetet jelentő iva
déknevelési technológia továbbfej
lesztésére van szükség. E technoló
gia kidolgozásához kívántunk hoz
zájárulni 1982 nyarán végzett elő
nevelés kísérleteinkkel.

A  szakemberek által jól ismert, 
hogy a compó ivadéka számos tu
lajdonságában hasonlít a pontyiva
dékhoz, azonban a két faj között 
jelentős eltérések is vannak. Külö
nösen figyelemre méltó a méret- 
beni és növekedési intenzitásban 
jelentkező különbség, ezért a ponty- 
ivadék előnevelési technológia nem 
alkalmazható módosítás nélkül a 
compó előnevelésében.

A táplálkozni kezdő zsenge com
póivadék 4—5 mm nagyságú, alig 
nagyobb a tavainkban gyakori na
gyobb testű zooplankton szerveze
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teknél. Ezért, hogy a zsenge iva
dék a tavi környezetben a kedve
ző táplálkozási feltételeket megta
lálja különös hangsúlyt kell fek
tetni a tóelőkészítésre, a természe
tes táplálék biztosítására.

A  compó előnevelésre a kisebb 
néhány száz m2-es sekély füves ta
vak ideálisak. A  compóivadék szere
ti a hínárnövényzetet is, de a hí- 
náros tavakat nem ajánljuk, mert 
kedvez a compóra rendkívül káros 
vízirovarok elszaporodásának.

A  tó vizét a töltés és árasztás 
után kezelni kell Flibol E (1 ppm 
koncentrációban) vagy más triklór- 
fon hatóanyagú vegyszerrel, hogy a 
ragadozó Copepodák és más nem 
kívánatos Cladocera fajok kipusztul
janak a tó élővilágából. A  kezelés 
után kedvező környezeti feltételek 
alakulnak ki a vegyszer hatásának 
ellenálló Rotatória fajok számára. 
A  4—5. nap után (23—26 °C-os tó
víz mellett) már számolhatunk az 
ivadék kihelyezésével. Erre az 
időpontra rendszerint a Rotatóriák 
közül a Brachionus fajok szaporod
nak el, amelyek 50—200 u-os nagy
ságukkal optimális táplálékszerve
zetek.

A kihelyezést akkor is végezzük 
el, ha a 100 liter tóvízből szűrt 
zooplankton mennyisége nem éri el 
a 2 ml/100 1 feletti ideális érté
ket. Ugyanis a gyakorlat bebizonyí
totta, hogy a Rotatória állományok 
egymást követő fejlődése során a 
kisebb testű Brachionus fajokat 7— 
8 nap után egy nagyobb testű Ro
tatória faj az Asplanchna sp. kö
veti, amely már a 4—5 mm-es com
póivadék számára túlságosan nagy 
méretű a táplálkozás első napjaiban.

Kísérletekben beigazolódott, hogy 
a compóivadék első, ún. „Start” táp
lálékai közé tartoznak az állati 
egysejtűek is, de ezek az emésztés 
során nyomtalanul megemésztődnek, 
szemben pl. a Rotatóriákkal, ahol a 
héj, a rágok, valamint a peték 
emésztetlenül haladnak át a bélcsa
tornán, így a béltartalom vizsgála
tokkal azonosíthatók.

Az előnevelés első 10—12 napjá
ban a compó lassú növekedése 
miatt szinte csak a Rotatóriákat 
tudja elfogyasztani, szemben a 
ponttyal, amelyek már 6—7 nap 
után igénylik a nagyobb zooplank
ton szervezeteket is.

Csak az 1,1—1,2 cm-es testméretű, 
kéthetes ivadék képes a Moina rec- 
tirostris fiatal egyedeit is kiszűrni, 
ettől az időtől növekedésük üteme 
fokozatosan gyorsul. A  folyamatos 
növekedés feltételeinek megalapo
zásához biztosítani kell tehát a 
gazdag Moina rectdrostris plankton 
kialakulását az előnevelés 3—4 he
tére. Ehhez 7—8 nappal korábban 
kell elvégezni a Moina faj oltását. 
Oltóanyagként egy 200 m2-es tóba 
100—200 db élő, petés Moina recti- 
rostris is elegendő.

Gyakran megfigyelhető, hogy a 
Flibollal kezelt tavakban nagy 
számban jelennek meg a Rotatória 
fajok mellett a kagylós rákok 
(Ostracodák) is. A vegyszer 1 ppm- 
es koncentrációban ezeket a szer

vezeteket nem károsítja. Ezek je
lenléte közömbös az ivadékra néz
ve az előnevelés első felében, míg 
harmadik—negyedik héten már ke
resett táplálékai lesznek a növekvő 
ivadéknak.

Ez az erős héjú rákocska, hason
lóan a compóivadékhoz, kedveli a 
füves, sekély vizű parti zónát.

A  természetes táplálék mennyisé
ge növelhető a tófelszínre kaszált 
néhány m2 fű segítségével. A  vá
gott fű kedvező aljzat az árvaszú
nyog fajok petézéséhez. A petékből 
néhány nap múlva kikelő lárvák

kedvelt táplálékai az 1,5 cm-nél 
nagyobb compóivadéknak. Erre az 
eljárásra különösen akkor van 
szükség, ha a Cladocera (Moina) 
oltással nem sikerült a kívánt ter
mészetes táplálék sűrűséget kiala
kítani.

A  természetes táplálék folyama
tos biztosításával egy időben a 
rendszeres, mindennapi takarmány 
(pontyivadék indító táp) adagolá
sára is szükség van.

Az ivadék tápláltságát, növekedé
sét és egészségi állapotát hetente 
1—2 alkalommal ellenőrizni kell.

Gyakori jelenség két-három ne
velési hét eltelte után, hogy az 
ivadék növekedése megáll, színe 
pedig megsötétedik. Ilyenkor elen
gedhetetlen az egészségügyi kontroll, 
ugyanis megfigyeltük, hogy a com
póivadék rendkívül érzékeny a 
Triohodina parazita egysejtű fer
tőzésre. Erős fertőzés esetén cél
szerű a tó rézoxikloridos kezelését 
elvégezni (1 m3 tóvízre 4 g réz- 
oxikloridot számolva 24 órás keze
lést kell alkalmazni).

A fertőzés megelőzésére java
solható a nevelés 4. hetén finom 
szúnyosháló rácson keresztül a ta
vat átfolyó vízre állítani. A  200 
m2-es tó esetében 30—40 liter/perc 
vízátfolyás biztosítása elegendő.

A compóivadék 5—6 hét nevelé
si idő után éri el a jól halászha
tó 3—4 cm-es előnevelt méretet. A 
szakemberek között a compó mint 
ellenálló, a halászást jól bíró hal 
ismeretes. Ez a megállapítás azon

ban nem érvényes az előnevelt 
méretű compóra.

Lehalászása különös gondosságot 
igényel. Célszerű az előnevelő ta
vat nagy vízen, finom tülhálóval 
legalább 2—3 alkalommal meg
húzni, így az állomány 60—70%-a 
kifogható. A  tó leeresztése után kis 
vízen, vagy csapdán a maradék 
hal összegyűjthető.

Célszerű a lehalászott ivadékot 
tartóhálóra tenni, bő vízátfolyás 
mellett néhány óráig „kifürdetni” .

Kiemelt fontosságú lehalászat- 
kor megvizsgálni, hogy a lehalá-

1. táblázat

szott ivadék között vannak-e vízi
poloskák pl. Corixa fajok, Nepa 
rubra stb. Ezek jelenléte esetében 
már néhány órás szállítás esetén 
is komoly ivadék elhullással szá
molhatunk. Tenyésztett halfajok 
ivadékai közül a compó a legérzé
kenyebb a vízipoloskák kártételére. 
A vízipoloskák eltávolítására a 
szakirodalom közöl módszereket, 
amelyek még lehalászás előtt vagy 
a tartóhálóra helyezett ivadék ese
tében alkalmazhatók. Megjegyezni 
kívánjuk, hogy a Flibol E zavarja 
ugyan ezeket a szervezeteket, de 
nem pusztítja el, csak igen nagy, a 
halakra is káros töménységben.

Az 1982 nyarán elért nevelési 
eredményeket az 1. táblázat szem
lélteti.

A  táblázat adataiból egyértelmű
en látszik, hogy az ismertetett 
technológia átlagosan 60%-os meg
maradást eredményez. A  technoló
gia hatékonysága tehát elérheti az 
intenzív ponty és növényevő iva
dék előnevelésében elért nagyüze
mi eredményeket. A  lehalászott 
mennyiségeket és a halászás idő
pontját tanulmányozva megállapít
ható, hogy a szezon előrehaladtá
val csökken a megmaradási %. En
nek a csökkenésnek véleményünk 
szerint az a magyarázata, hogy jú
lius végén, augusztusban jelentke
zik a vízipoloska fajok inváziója, 
különös tekintettel a Corixa fajokra, 
amely kétségtelenül hozzájárul a 
veszteségek növekedéséhez.

Dr. H. Tamás Gizella

A  compó előnevelés adatai 1982-ben 
a TEHAG-ban
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T ó  terü
lete  m2

K ih e ly e 
zett zsen

ge db

K ih e ly e 
zés id ő 
pontja

Leha lá 
szott elő

n eve lt 
iv. db

Leha lá 
szás idő 

pontja

Testm é
re t cm

M egm a
radás %

VII. 29.
21 200 100 000 VI. 21. 90 300 VIII. 2. 2,5— 3 90,30

22 200 80 000 VI. 21. 65 000 VIII. 7. 2,5— 3 81,25

24 200 80 000 VI. 21. 54 000 VII. 28. 3— 4 67,50

VII. 29.
25 200 80 000 VI. 21. 38 000 VIII. 2. 3 47,50

26 200 50 000 VII. 13. 22 000 VIII. 23. 4— 5 44,00

16 100 50 000 VII. 7. 15 000 VIII. 11. 2— 3 30,00

20 100 50 000 VII. 7. 40 000 VIII. 14. 2— 3 80,00

35 200 50 000 VII. 13. 15 000 VIII. 14. 2— 3 30,00

Összesen: 1400 540 000 339 300 62,83%
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MÉRET ÉS EGYEDSZÁM. M. Job- 
ling tudományos dolgozatot írt a 
halaik fejlődési erélyéről, gyorsasá
gáról, a népesítési egyedszám sűrű
ség tükrében. A  vizsgálatban figye
lembe vette a mindenkori vízhő
mérsékletet is. Elemzéseit tőkehal
lal hajította végre. J. FISH BIOL. 
(83) N° 22.

KÖNYV a TILÁPIÁRÓ L. Gary L. 
Phillips szerkesztésében megjelent 
egy könyv a tilápia biológiájáról és 
gazdasági jelentőségéről ( ~  THE 
BIOLOGY AND CULTURE OF T I- 
LAPIAS  — eredeti cím). A  mű 
magába foglalja a ICLARM  konfe
rencia teljes anyagát, ára 13,— US 
dollár.

★

HALTENYÉSZTŐ RABOK. Teresa 
Lynch fényképes riportot írt arról 
a dél-floridai (USA) börtönről, ahol 
a raboknak berendeztek egy mo
dern akvakultúrát. A  létesítmény 
1979 óta működik — kitűnő ered
ménnyel. Az elítéltek főleg csatorna

harcsákat szaporítanak és nevelnek 
— elsődlegesen a börtönkonyha ré- 
részére. A  rabok örömmel dolgoz
nak az akvakultúrában, többen úgy 
döntöttek, hogy szabadulásuk után 
is ennél a szakmánál maradnak. 
AQUACULTURE M AGAZINÉ (83) 
N° 2.

★

GYÓGYSZER-CSALÁD — AZ 
AQUAVET-BŐL. Az Egyesült Á l
lamokban egy gyár halgyógyszerek 
gyártására specializálódott: több
tucatnyi gyógyszert készítenek a 
legkülönfélébb kórokozók ellen. 
(Aquavet, 2242 Davis ct. Hayward 
Ca — 94545, USA)

★

GÖRÖG KEZDEMÉNYEZÉS. A  ten
geri fuvarozók között a legnagyobb 
a görögök Tenger-Fuvarozási Szövet
sége. Ez a testület most elhatároz
ta, hogy hathatós intézkedést tesz a 
tengerek szennyezésének csökken
téséért, megakadályozásáért. M in
denekelőtt felállítanak egy számító
gépes-adatbankot, ahová folyamato
san betáplálják a legszennyezet
tebb tengerrészeket, a leggyakoribb 
szennyezőket, az olajos szennyező
forrásokat. A „HELMEPA” nevű 
program végrehajtó bizottságában 
számos, külföldi szakember is részt 
vesz. A  „HELMEPA” folyamato
san kapcsolatot tart a tengerjogi 
szervezettel is. ÖSTERREICHS 
FISCHEREI, Jahrg. 36 N° (83)

★

RÁDIÓADÓ — A  TOKFÉLÉKEN. 
A. A. Gracsev és Sz. L. Szarancsov 
rövid dolgozatban — egy képpel 
illusztrálva — ismerteti az UZP  
(ARM 30—15—2) típusú rádióadót 
és annak műszaki adatait. A  törpe

rádióadót felszerelték az Ural fo
lyóban vándorló tokfélékre — s 
ennek alapján követték a nagytes
tű halak mozgását. Az UZP rádió
adó még 200 méteres mélységben is 
kitűnően működik, jelei tökéletesen 
foghatók. RÜBNOE HOZJAJSZTVO  
(83) N° 2.

★

SOK VÍZ — A  FERTŐ TÓBAN. 
Osztrák vízügyi szakemberek sze
rint rég nem volt oly sok víz a 
Fertő tóban, — mint ez év tava
szán. Évtizedek óta nem mértek 1,8 
méteres vízállást a 36 km hosszú és 
13 km széles tóban. A  víz ezúttal 
elöntött olyan részeket is, ahol 
legfeljebb időszakos tocsogók voltak. 
Osztrák halászati szakemberek ked- 
zőnek találják ezt az adottságot, 
mert szerintük most a tó halainak 
végre kedvező ívási körülményeik 
vannak. Éppen ezért mindent el 
kell követni, hogy a magas vízállás 
tartós maradjon ... FISCH UND 
FANG, Jahrg. 24. (83) N° 4.

★

ÚTM UTATÓ A KETRECES TAR
TÁSHOZ. A  hamburgi PA U L PA - 
REY Verlag 1983-ban megjelente
tett egy új halászati szakkönyvet a 
ketreces halneveléssel kapcsolatban 
(eredeti címe: FISCHZUCHT IN  
GEHEGEN.). A  könyv szerzője,

Hartmut Kleckhafer 81 oldalon, 31 
ábrával ismerteti a ketreces haltar
tás és nevelés legújabb módszereit 
és eszközeit. A  könyvet 28.— ny. 
német márkáért hozták forgalomba. 
— Ugyancsak a PA U L PAREY Ver
lag jelentette meg Werner Baur 
szerzőtől a vizek vízminősítését 
(eredeti címe: GEWÁSSER GÜTE 
BESTIMMEN UND BEURTEILEN) 
tárgyaló szakkönyvet. A  144 oldalas 
mű választ ad — többek között — 
a halasvizek jobb megismeréséhez, 
minősítéséhez, és osztályozásához, 
másrészt tanácsokkal látja el az 
Olvasót, hogy adott esetben milyen

Miről 
a külföldi

mesterséges beavatkozásra van 
szükség a jobb, gazdaságos halter
meléshez.

★

KARDSZÁRNYÚ DELFINEK —  
HAMBURGBAN. Az NSZK egyik 
legnagyobb kikötő városában, Ham
burgban, a világhírű Hagenbeck ál
latkertben újabban kardszárnyú del
finek (más nevükön gyilkos orkák)

is láthatók. A  több tonnás tengeri 
emlősöket Izland tőszomszédságában, 
az Atlanti-óceánban ejtették el. 
Nem véletlenül nevezzük őket 
„gyilkosoknak” — hiszen nemcsak 
a puhatestűeket, halakat, delfineket 
és bálnákat támadják meg, hanem 
még a tengerek rettegett ragadozói
nak, a cápáknak is nekimennek. 
DAS TIER (83) N° 5.

★

CSUKA-GÓLJÁT. A. Wilhelm ha
lász Dannstadt (NSZK) mellett há
lóval kifogott egy elképesztően 
nagyméretű csukát. A  hatalmas ra
gadozó testhossza 146 centi és sú
lya 30,5 kiló volt. A  párját ritkító 
zsákmány elejtésére 1983. március 
10-én került sor. FISCH UND 
FANG, Jahrg. 24. (83) N° 4.

★

PIACON A KECSEGE. A  Deml 
halnagykereskedés (D —8805 Feucht- 
wangen) az alábbi árakon forgal
mazza a 3—6 cm testhosszúságú ke- 
csegét: 10 db 50,—, — 50 db 200,— 
ny. német márkába kerül, becso
magolva.

A DÉVÉRKESZEG SZAPORODÁS
BIOLÓGIÁJA. A. M. Andreeva —  
szövettani fényképekkel illusztrált
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számol be

sajtó?
— tanulmányt írt a dévérkeszeg 
szaporodás-biológiájáról, ezen belül 
a petesejtek fejlődéséről. VOPRO- 
SZÜ ICHTIOLOGII. Tom. 23. (83) 
N° 2.

★

A NYOLCVANAS ÉVEK H ALÁ
SZATA. B. J. Rothschild (Universi- 
ty of Maryland, Solomons, MD. 
USA) szerkesztésében megjelent 
egy 225 oldalas könyv, mely a világ 
halászatának jelenlegi helyzetét és 
jövőjét tárgyalja a nyolcvanas 
évek végéig. A  SPRINGER Verlag 
által megjelentetett és 89,— ny. né
met márkáért forgalomba hozott 
mű többek között ismerteti a ten
geri halászattal kapcsolatos jogo
kat, a halászat „demokratizmusát” , 
a halászat fejlődésének tendenciá
ját, a 'halászati zsákmány mennyi
ségi és minőségi változásait, a 
halászati kutatások legfrissebb 
eredményeit, az évtized várható 
halászati fejlődését.

★

M EG TALÁLTAK A  H AM ILTO N-t! 
Az Ontario-tó kanadai részén meg
találták — echolotok, vízalatti ref
lektorok és tv-kamerák segítségével 
— a Hamilton és a Scourge vitorlás 
hadihajókat. A  két hajó 170 évvel 
ezelőtt, 1812-ben süllyedt el — egy 
iszonyatos vihar alkalmával. Jólle
het, a hullámsírban pihenő hajók 
felett nem múlt el az idő nyomta
lanul, viszonylag épségben meg
maradt a hajótest, a fedélzeti ágyuk 
és számos matróz csontváza. A  
mintegy 100 m mélységben megta
lált hajók felderítéséről szenzációs 
képriportot készített D. A. Nelson, 
E. Kristóf és R. Schlecht. NAT. 
GEOGRAPHIC M AGAZINÉ (83) 
N° 3.

★

REHABILITÁLT TŰZHAL. a . M o- 
ser színes képekkel illusztrált cik
kel írt a trópusi tengerekben honos, 
mérgező halakról — így többek 
között a rettegett tűzhalról vagy 
más nevén pulykahalról (Pterois

volitans). A  szerző szerint ez az 
arasznyi hal ugyan nagy fájdalom
mal és lázzal együtt járó mérge
zést okozhat (ha tüskéje az ember
be fúródik), mégsem végzetes a 
baleset, néhány órán belül enyhül
nek a mérgezési hatások. DAS TIER, 
Jahrg. (83) N 4.

★

VÍZINÖVÉNYBŐL PAPÍR? Indiá
ban eddig káros vízi gyomként tar
tották nyilván a főleg állóvizek
ben tenyésző vízijátcintot (Elich- 
hornia). Indiában négymillió hek
tárnyi vízterület felszínét borítja ez

a növény. Nemrég rájöttek arra, 
hogy a vízijátcintból olyan cellu
lóz vonható ki, — amelyből jómi
nőségű papír készíthető. Mivel 
évente 1—1 hektárról 50 tonnányi 
vízi jác int gyűjthető — így a 
nyersanyag utánpótlással nem lesz 
baj. Csupán India évente 10 millió 
tonna papírt állíthat majd elő az 
egykor átoknak tartott vízinövény
ből. DAS TIER (83) N° 4.

★

OLAJ KÁLLÓ. Statisztikusok és kő
olaj kitermelő szakemberek — a 
közelmúltban — megállapították, 
hogy csőrepedések, balesetek, mű
szaki hibák miatt a tengerfenékről 
kitermelt olajnak hozzávetőleg 6%-a 
a tengervízbe kerül. IJNEP (83) M  
38.

★

OLCSÓBB ALTATÓ. Th. Weismann 
cikket írt a szivárványos pisztrán
gok mesterséges szaporításáról. Az 
érdekes anyagból megtudjuk, hogy 
a szomszédos Ausztriában mind ne
hezebben lehet beszerezni az MS— 
222 (Sandoz) halaltató szert, mely

ből 25-—100 mg-nyi mennyiségre 
van szükség 1—1 liter vízbe, piszt
rángok bódításánál. Weismann sze
rint halak altatására kitűnően be
vált — és sokkal olcsóbb — a 
MERCK gyár által gyártott és for
galmazott CHLORBUTANOL ( =  
Trichlormethylpropanol), melyből 1- 
1 grammnyi mennyiséget kell egy 
liternyi vízben feloldani (az anyagot

előzetesen langyos vízben kell ol
dani, mert a hideg vízben nehezen 
oldódik). ÖSTERREICHS FISCHE- 
REI Jahrg. 36. (83) N° 4.

★

HALKÍMÉLŐ SZIVATTYÚ. V. 
Zsidovinov és N. Degtareva új, hal
kímélő szivattyú-fejet szerkesztett 
és állított üzembe a Szovjetunióban. 
A  módszer lényege: egy hatalmas, 
kúpalakú védőfejet szerelnek a víz
szívó-cső végére, mely biztonságo
san megakadályozza a víznyerő 
terület halainak „kiszippantását” . 
Az új konstrukcióról fénykép és 
műszaki rajz egyaránt megjelent a 
RÜBOVODSZTVO I RÜBOLOVSZT- 
VO (83) áprilisi számában.

★

DIFFERENCIÁLT TAKARM ÁNYO 
ZÁS. N. Maszlova és munkatársai 
cikket írtak a pontyos tógazdasá
gokban alkalmazott differenciált 
haltakarmányozásról és a legújabb 
takarmány-silókról, takarmányos
járművekről. RÜBOVODSZTVO 1 
RÜBOLOVSZTVO, (83) N° 4.

★

AM M ÓNIA AZ IVADÉKOS TÓ
BAN. K. Schreckenbach és R. Span- 
genberg azt vizsgálta, hogy az 
ammónia (NH3) — különböző víz
hőmérsékleten — milyen módon ká
rosítja a telelő, egynyaras pontyot. 
Ennek során megállapították, hogy 
a 0,27—1,59 mg/1 érték már károsít
hatja, sőt el is pusztíthatja a hala
kat. A  két szerző szemléltető gra
fikonokon is bemutatja a vizsgálat 
statisztikai értékelését. ZEIT- 
SCHRIFT FÜR DIE BINNENFI- 
SCHEREI DER DDR, Bánd 30. (83) 
N° 4.

★
ELEKTROMOS KESZTYŰ. A  Német 
Demokratikus Köztársaságban me
rőben új módszert vezettek be a 
pisztrángok mesterséges szaporítá
sánál. A  tenyészhalak lefejésénél 
olyan kesztyűket alkalmaznak, ame
lyek enyhe ütést, sokkhatást fejte
nek ki a halakra. A  speciális konst

rukciójú kesztyű segítségével kí
mélettel kezelhetők a törődésre oly 
kényes tenyészhalak, másrészt az 
egész beavatkozás — ikra-, ill, 
tejfejés — rövid időre csökkent
hető. Az új módszerről fényképes 
híradást közöl W. E. Wendler. 
ZEITSCHRIFT FÜR DIE BINNEN- 
FISCHEREI DER DDR, Band 30. 
(83) N° 4.

Dr. Pénzes Bethen
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Dobóháló és szák készítése
I. rész

Ha végiggondoljuk azokat az alap
vető témaköröket, amelyek köré a 
halászati ismeretek csoportosíthatók, 
akkor kijelenthetjük, hogy a halá
szati eszközök készítése és javítása 
azon témakörök egyike, amelyről 
nincs megfelelő, szélesebb körben 
hozzáférhető publikáció.

Bár nagyüzemi hálókészítés van, 
néhány eszközt még egyedi módon 
állítanak elő. Ezek a kereskedelem
ben nem kaphatók. Olyan — általá
ban kis volumenű — tóegységeknél, 
ahol nem tudnak szakképzett ha
lászt alkalmazni, ezen alapvető esz
közök beszerzése nem megoldott.

A  fent említett ok ösztönzött ar
ra, hogy elkészítsem a tavi halá
szatban alapvetően használatos esz
közök készítéséről szóló munkámat.

Jelen írásomban a dobóháló ké
szítésével és a szákkötéssel kívánok 
foglalkozni.

A  FE LH ASZN Á LÁ SR A  
KERÜLŐ A N Y A G O K  
ÉS ESZKÖZÖK

A léhést az 50-es évek előtt ken
derből készítették. Élettartamát ál
talában kátránnyal impregnálva nö
velték. Ha az így készített eszkö
zökkel rendszeresen kimosták az 
iszapot, majd teritsfán — és nem fü
vén szárították meg, szellős helyen 
tárolták, élettartama meghaladta a 
4—6 évet. A  kendertermő területek 
csökkenése után fokozódott a mű
anyagok jelentősége a halászatban 
is. Az 50-es évek második felétől 
már elterjedt anyag a perion, amely
nek fő gyártója a Kenderfonó- és 
Szövőipari Vállalat. A  belőle ké
szült eszközök tartósságban felül
múlják a kendert. A  műanyagok is 
megkívánnak bizonyos karbantar
tást. Mosásuk után erős naptól vé
dett helyen kell szárítani őket.

Mielőtt a dobóháló és szákkészí
tés ismertetésre kerülne, szükséges
nek tartom felsorolni azokat az 
anyagokat és eszközöket, amelyeket 
előre be kell szereznünk, hogy 
munkánk zavartalan legyen.

Elsőként említem az általában 
négy ágból álló perion cérnát, amit 
a gyártó 1 kg-os kiszerelésben for
galmaz. 1,5 kg-os motringban kap
ható az ún. inslégkötél. Több fa j
táját gyártják. Nekünk most a 3 mm 
átmérőjű változatra van szükségünk. 
Ez háromszor hat ágból álló, lágy, 
nagy szakítószilárdságú anyag. Hasz
náljuk még a 6 mm átmérőjű in- 
slégkötelet is, ami háromszor-két- 
szer-négy ágból áll.

Be kell szereznünk ólmot is, amit 
a kereskedelemben, mint ólomcsö
vet vásárolhatunk meg.

A szükséges eszközök közül első
nek a hálókötő tűt említem, mely 
rajzát az 1—2. ábrán láthatjuk. Ez

a kézi léhéskészítés legfontosabb 
eszköze. Formája az egész világon 
hasonló. Ettől eltérő alakút kizáró
lag az eszkimók használnak. Az ő 
tűjük elől-hátul olyan orrban vég
ződik, amelyen hasíték van a cérna 
részére, nyelv nélkül.

Az 1—2. ábrán bemutatott tű a va
lóságban 300 mm hosszú, 20 mm 
széles és 3 mm vastag. Anyagát te
kintve három lehetőség van, úgy
mint PVC, rozsdamentes acél és fa. 
A  legjobb tű a bodza alkar vastag
ságú ágából készül. Ez az anyag 
nem szálkásítja ki a fonalat. To
vábbi előnye, hogy könnyen alakít
ható, kiszárítva, préselve alakját 
stabilan megtartja. Szükségünk van 
a tű részeinek ismeretére is. Az U- 
alakú bevágás két ága a tű lába. 
Ellenkező vége az orra, amely előtt 
van a nyelve. A nyelv és láb közti 
részt deréknak hívjuk.

A  másik faanyagú segédeszkö
zünk a bőre (vagy bérce, béce, 
kötőfa lapocka). Ez egy olyan lap, 
amely biztosítja, hogy a készülő 
szemek azonos méretűek legyenek.

Rugalmas, hosszában szálirányú, 
nem szálkásodó lécből készítsük, 
kb. 130 mm hosszúra és 3—4 mm 
vastagra. Szélességét az szabja meg, 
hogy milyen szembőségű léhés ké
szítéséhez kívánjuk használni. Az 
általam készítendő léhés 25-ös (mm). 
Ehhez kb. 22 mm széles fára van 
szükségünk. Mérete akkor jó, ha a 
vele készített szemet átellenes cso
móinál fogva teljesen kihúzzuk és 
az egyik csomó közepétől a másik 
csomó közepéig mért távolság, a 
szembőség duplája. A  jelen esetben 
50 mm.

Az ólomnehezékeket az ólomöntő 
fogóval készítjük. Ennek mindkét 
pofája három-három 20-as furatot 
tartalmaz, 5 mm mélyen úgy, hogy 
azt összezárva az öntvény formáját 
adja. A  furatok középpontjába kell 
készíteni még egy-egy 5 mm-es fu
ratot is, amelyekbe majd ilyen mé
retű fémrudat tolunk. Szükséges 
3 db olyan 3 mm-es furat készítése 
is a formák közepén, amelyeken át 
beönthetjük a megolvasztott ólmot.

Végezetül szólni kell a 60—70 mm 
átmérőjű, 6 mm-es gömbvasból ké
szülő karikáról, amely részben ösz- 
szefogja a dobóháló első sorát, rész
ben tömegénél fogva biztosítja a 
háló közepének gyors merülését.

A  D O BÓ H ÁLÓ K F A JT Á I
ÉS A N Y A G IG É N Y Ü K

A dobóháló nemcsak a próbaha
lászat nélkülözhetetlen eszköze, ha
nem jó szolgálatot tesz a kisebb hal
tételek kitermelésénél is. Típusait 
szembőség szerint különböztetjük 
meg. Készítésük a szembőségen kí
vül eltér a kezdő szemek számában,

az első szaporított sort megelőző si
ma szemű sorok számában, és a há
ló hosszában az alábbiak szerint:

Szem bőség 
mm

Kezdő
szemek
száma

Kezdeti
sima
szemű
sorok
száma

Hálóhossz 
a sugár 

mentén (m)

25 50 4 1,1
20 65 5 1,0
10 80 7 0,7

E három típus, a hároméves üzem- 
forma hal-korosztályaihoz mérete
zett.

Egy 25-ös dobóháló anyagigénye 
a következő:
— 0,4 kg fonál
— 0,1 kg 6 mm-es inslég (7—8 m)
— 0,1 kg 3 mm-es inslég (16—20 m)
— 1,5 kg ólomgolyó (90—100 db)
— 1 db 60—70 mm 0  vaskarika 

A  fenti tételeket összegezve, a
dobóháló tömege kb. 2 kg-nak adó
dik. A 20-as háló tömege ennél 
mintegy 20%-kal nagyobb, a 10- 
esé pedig kisebb lesz. Az eltérést 
jobbára az ólmozás, kisebb részt a 
bedolgozott cérna tömege adja.

A  LÉHÉSKÖTÉS

A dobóháló készítése tulajdonkép
pen két fő résziből áll, úgymint a 
léhés megkötéséből és annak felve
réséből. A  léhés megkötéséhez szük
ségünk van fonálra, tűre és a jelen

esetben egy 25-ös szembőségű háló 
elkészítéséhez megfelelő kötőfára. 

Első lépésként csévéljünk fonalat
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a tűre: Tartsuk a tűt orrával fel
felé a bal tenyerünkben és hurkol
juk rá a tű nyelvére a fonal végét. 
Ezután húzzuk a fonalat a tű alsó 
részén levő vágatba (1. ábra), majd 
fordítsuk el a tűt — az óramutató 
járásával ellenkezőleg — a hossz- 
tengely mentén — 180°-kal. A  cér
nát a vágatból felhúzva, vessük át 
a nyelven és ismét lefelé vezetve 
(2. ábra), a fent ismertetett tevé
kenységet addig folytassuk, míg a 
nyelvből már csak 10 mm-t nem bo
rít cérna. Ez a mennyiség, amely
nél még nem csúszik le a tűről a 
fonál, de a tű tárolóképességét már 
kihasználtuk. így elkerülhetjük a 
gyakori toldásokat.

Megkönnyíthetjük munkánkat, ha 
ball kezünk mutató ujjával magunk 
felé nyomjuk a nyelvet, a fonál át- 
vetésekor. Fordítsunk fokozott f i
gyelmet arra, hogy a művelet so
rán a tűre szorosan csévéljük a cér
nát. Ne felejtsük el, hogy a csévé- 
lés befejezte után a fonalat ne vág
juk, hanem égessük.

A léhés első két sorának elkészí
téséhez bontsunk le a tűről kb. 1,5 
méter fonalat.

A  KEZDŐ SZEM ÉS A Z  ELSŐ 
KÉT SOR KÉSZÍTÉSE

Tekerjük kétszer körül a börcöt 
és annak élén kössük meg, két 
egymásra tett egyszerű csomóval. 
(3. ábra). Az így kapott első szemet

vegyük le a börcfáról. Egy zsineg
darabból készített hurokkal akasz- 
szuk olyan magasságba, hogy a to
vábbi munkavégzés kényelmes le
gyen. A  szem előtt lévő 1,5 m-es 
szakasz lesz az ún. vezérszál, amely 
segítségével minden sor első és utol
só szemét összedolgozhatjuk.

4 . Á B R A
Tekintve, hogy most 25-ös szem- 

bőségű léhést készítünk, az első 
szem után kössünk le még 49-et, 
összesen 50-et. Nagyon ügyeljünk, 
hogy a második szem készítésekor 
az elsőn levő, már említett kettős 
csomó, a szem hosszának pontosan 
a felénél legyen. (4. ábra), Tapasz

talatból tudom, hogy ezt az egysze
rűnek látszó követelményt nem 
könnyű teljesíteni. Ezért javaslom 
praktikus megoldásként, hogy a be
állított szemet a tartóhurok csatla
kozásánál rögzítsük, összecsiptetve 
pl. egy rugós kulcskarikával.

Az első sor szemét követő 49 
szemnek a lekötését egyszerű kötés
sel végezzük, amely lényegét te
kintve megegyezik a későbbiekben 
sorra kerülő ún. sima szemek előál
lításának módjával. A  folyamatot 
az 5. ábra szemlélteti.

Az ábra értelmezéséhez a követ
kező kiegészítéseket tartom szüksé
gesnek: A fonalat a bőre felénk eső 
lapján vezetve, az első szemtől kb. 
10 cm-re szorítsuk oda hüvelyk
ujjunkkal. Gyűrűsujjunk utolsó 
ízét megkerülve nyomjuk a bőre 
túlsó lapjához, mutatóujjunkkal. Ez
után írjunk le egy ívet. A  kisujjal 
történt kitámasztása után húzzuk át 
a tűt a két cérnaszál között, vala
mint az utolsó kész szemen is. A 
tűt a már említett nagy ív és a kö
tőfa között vigyük.

A tű felfelé húzásával szűkítsük 
a hurkot, miközben kihúzzuk a gyű
rűs-, a középső- és a mutatóujjun
kat a cérna és a börcfa közül. Ezek 
szerint a fa szélét már csak a hü
velyk- és mutatóujjunk fogja. Kis- 
ujjunkkal fokozatosan engedünk, a 
hurok növekvő nyomásának. Ez a
börc felső élén jön majd létre, fel
téve, ha a fent leírt módon ellen
tartottunk. A még laza csomót bal 
kezünk mutatóujjával nyomjuk a fa 
felső éléhez. A kisujj kihúzása után 
a mutatóujjunkkal rögzített hurkot, 
a tűvei húzzuk feszesre. A börcfa 
kivétele után a műveletet ismétel
hetjük.

Időnként ellenőrizzük a már el
készült szemek számát, aminek leg
gyorsabb módja, hogy a csomókat 
számoljuk, ami a jelen esetben 100 
darab.

Az egész munkavégzés során, de

különösen az első sornál, tartsuk a 
(tűről lejövő fonallat feszesen, a cso
mókat pedig erősen húzzuk meg. 
Így elkerülhető a későbbiekben je
lentkező, igen zavaró szemlecsúszás.

Ha elkészültünk a kezdő 50 szem
mel, bontsuk le a már felesleges 
tartózsineget, majd a léhésdarabot 
terítsük ki. Jól látható, hogy eddig 
2 sort készítettünk el, amint ezt 
részletében a 6. ábra mutatja. Kezd
jük el valamelyik sort szemenként 
felfűzni egy periondarabra úgy, 
hogy ezzel végezve, a kezdő és be

fejező szem a 7. ábrán látható ké
pet mutassa. A felfűzésnél elkö
vethető alapvető hiba a léhés meg- 
csavarodása pl. úgy, hogy a máso
dik sor valamelyik szemét is föl
szedjük. Ha a sort ellenőriztük, kös
sük össze a szemfelszedésre használt 
zsinór két végét, hogy rajta — mint 
egy karikán — legyenek az első sor 
szemei.

A  következő feladat a kezdő sor 
elejének és végének az összedolgo- 
zása, úgy, hogy az első sor zárt gyű
rűvé alakuljon. Ez egy szem bekö
tésével érhető el. A  7. ábra szerint 
igyekezzünk stabilizálni a léhés 
helyzetét a felfűző zsinegen, külö
nös tekintettel az esetleges előfor
dulásokra. Miután a tűvel felülről 
lefelé megkerültük a felfűző zsine
get, kössünk bele először a bal, 
majd a jobb oldali szembe. Ügyel
jünk rá, hogy a létrejövő szem (8. 
ábra) szabályos és a többivel azonos

méretű legyen. Erről még mindkét 
csomó meghúzása előtt győződjünk 
meg, hogy a perion kisodródását 
okozó gyakori felbontásokat elke
rüljük. Az összekötő szemet az 
alábbiak szerint készítsük: Öltsünk 
bele hátulról a bal oldali szembe. A 
leendő csomó helyének beállítása 
után, a tűről jövő fonál két szálát 
fogjuk össze a bal szem jobb szá
rának jobb oldalán, a bal kezünk 
két ujjával. Az 5. ábráin bemutatott 
nagy ív leírása után a tűt vezes
sük át a szem alatt, közvetlenül a 
a két szálat rögzítő ujjaink előtt. A  
tűt a szem és a nagy ív között húz
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zuk át. Ügyelve a távolságokra, szo
rítsuk meg a csomót. Ezután ölt- 
sünk bele — elölről hátrafelé — a 
jobb oldali szembe és az előbb már 
ismertetett módon rögzítsük azt egy 
csomóval (8. ábra). A  két hurok 
készítése lényegében megegyezik, 
csak a bal oldalinál hátulról, míg a 
jobb oldalinál élőiről végzett öltés
sel kezdjünk a kötéshez. A  további 
munkálatokhoz ismét akasszuk meg
felelő magasságba a léhést, egy má
sik tartózsineg beiktatásával.

Amint arról már szó volt, a kez
dő 50 szemmel 2 sort hoztunk lét
re. Az elsőt összekötő szem után a 
másodikat is össze kell kapcsolnunk, 
hiszen itt is hiányzik egy szem. K i
alakítását két lépésben, a 9. és 10. 
ábra segítségével mutatom be. Az 
eljáráshoz hasonló a 8. ábra kap
csán elmondott csomóképzés.

A különbség az, hogy ott a szem 
szárát csak megkerüljük a tűről jö
vő cérnával, itt pedig azt a vezér
szállal megkerülve, hurkot képe
zünk (9. ábra). Ezt is a bal kezünk 
két ujjával rögzítjük a csomó meg
feszítéséig. A  második lépésben tár
gyalt nagy ívű csomóképzés mind
két esetben azonos, kivéve, hogy 
most a vezérszállal végezzük mind
azt, amit ott a tűről jövő cérnával 
tettünk.

A  S IM A SZEMEK KÖTÉSE

Az eddig ismertetett folyamatban 
gyakran váltották egymást az újabb 
és újabb műveletek. A  továbbiak
ban munkánk rutinszerűbbé válik 
— tekintve — hogy az ún. sima 
szemek készítése lesz a fő felada
tunk. Ebből a szemtípusból kell 
most elkészítenünk a harmadik sort. 
A kötéstípus nem igényel különö
sebb magyarázatot, hiszen az 5. áb

rához kapcsolódó anyagban részle
tesen kitértem rá. Eltérés annyi, 
hogy nem abba a szembe kötünk 
vissza, amelyből a vezérszál, illetve 
a tűről jövő cérna indul, hanem a 
tőle jobbra levőbe. Eltérés még, 
hogy a börcfát szorosan az utolsó 
csomóhoz kell illeszteni. Költéskor 
annyira szorítsuk meg a hurkot, 
hogy a szemek szaporodásával ki
alakuló csomók egy vonalban legye
nek, a börc felső élén. A  fent el
mondottakat a 11. ábrán mutatom 
be. A  harmadik soron körbeérve

kössük ezt össze, amint a 9. és 10. 
ábrán is jelöltem. A  most kialakult 
helyzet ugyanis megegyezik az ott 
láthatóval. A  továbbiakban minden 
sort így zárjunk le. Fontos, hogy 
a kapcsolódó szem mérete ne térjen 
el a többitől. Ezért javaslom, hogy 
az egyszeri hurkolást követően — 
a 12. ábrán látható módon — az

új szemet a kötőtű segítségével iga
zítsuk a bal oldali szemhez.

Ha munka közben lefogy a tűről 
a fonál, tegyük a következőket: 
Csévéljünk újra fonalat a tűre, 
majd a két végét kössük össze. 
(13—14—15. ábra). A csomóból ki

álló részeket égessük le, hogy azok 
hossza kb. 5 mm maradjon. Az ed
dig használt egyszerű szemképzés 
(11. ábra) helyett a hálófoltozásnál 
használatos csomókötést alkalmaz
zuk mindaddig, amíg a toldásból 
származó csomó nem kerül a lé- 
hésbe.

(Lásd a 16. ábrát. Ettől annyiban 
kell eltérnünk, hogy a hurkokat vi
selő szem helyett, a tőle jobbra lé
vő szembe kössünk.)

A  SZAPO R ÍTÁS
A dobóháló készítésénél a sima, 

illetve szaporított szemeket tartal
mazó sorok váltakoznak. Az első 
négy sor kötése sima, az ötödiké 
pedig szaporított. Ezután két sima, 
majd egy sor szaporítás, következik. 
Ez ebben a sorrendben mindaddig 
ismétlődik, amíg a dobóháló léhé- 
sének hossza el nem éri kb. a 1,5 
m-t. A  léhést úgy kell befejezni, 
hogy a soron lévő szaporítás után, 
két egymást követő sima sort ké
szítünk.

Elérkeztünk tehát az utolsó kö
téstípushoz; a szaporításhoz:

Ha a negyedik sort is lezártuk, 
kezdjük meg az ötödik sort a már 
tanult sima kötésű szemmel, majd 
szaporítsunk egyet. Ezt öt sima 
szem kövesse, majd egy szaporítás 
mindaddig, míg az ötödik sort is 
befejezzük.

A  szaporítás módját a 16. és 17. 
ábra illusztrálja.

A  szaporításnak az a része, amely 
a 16. ábrán látható, alkalmas min
den olyan esetben csomóképzéshez, 
ahol az ún. sima kötés nem hasz
nálható.

A  második szaporított sor szapo
rított szemei az elsőhöz képest fél 
szemmel balra, a harmadik szapo
rított sorban pedig — a második
hoz képest fél szemmel jobbra le- 
gyenek.
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A fél szem értelmezését a 18. áb
ra segíti. Ezen csillaggal jelöltem

18. ábra
meg az öltések helyeit, mindkét 
esetben.

A  már leírtak szerint váltakoz- 
tatjuk a sima sorokat a szaporított 
sorokkal, míg elérjük a kívánt hosszt. 
Az utolsó szemet biztosítsuk még 
egy csomóval, majd égessük le mind 
a vezérszál, mind a tűről jövő szál 
felesleges részeit. Ezzel a léhést el
készítettük.
A cikket lapunk következő számá
ban a dobóháló felverésével foly
tatjuk.

Pápay Tibor
Bikali Haltermelési Rendszer

H A Z A I
A Somogyi Néplap a Deseda- 
tóba történő busatelepítésről.
— Topscháll József, a D R W  
igazgatójának ismertetése: meg
kerestük a halászatra, illetve 
horgászatra jogosult MO- 
HOSZ-t és a TEHAG-ot, mely 
szervekkel közös kockázat- és 
eredményvállalási szerződést 
kötöttünk. Rögzítettük cél
jainkat: a tározó halhozamá
nak növelését a tőkés export
ra alkalmas busával, a hor
gászvizek több célú hasznosí
tási lehetőségeinek vizsgálatát, 
a víztározók lehalászási mód
szereinek továbbfejlesztését, a 
terület vízügyi fenntartásához 
és a haltelepítéshez szükséges 
pénzügyi alapok növelését. A 
szerződést a kísérleti jelleg 
hangsúlyozásával és meghatá
rozott időre kötöttük.

*

Magyar nutriabőr a külpiacon.
— Évekkel ezelőtt propagáltuk 
a Tsz-tógazdaságok részére 
melléküzemágként a nutriate- 
nyésztést. Most a Szabad Föld
ben dr. Farkas M iklós társu
lásszervező ismerteti fenti cím 
m el a nutriabőrök sikereit. A  
Sárszentmihályi Á llam i Gazda
ság a Lipcsében rendezett szo
kásos, nemzetközi nyersbőr
aukció kapcsán a Tannimpex 
Külkereskedelm i Vállalattól az 
alábbi levelet kapta: „ ö rö m 
mel értesítjük önöket, hogy a 
legutóbbi lipcsei aukción az 
ön ök  által tenyésztett nutriák 
a nemzetközi kereskedelemben

H Í R E K
sikert uraltak. Az aukción el
ért ár szintek mind a grönlandi 
zafír, mind a natúr nutriacik- 
keknél megfelelnek a je len le
gi világkereskedelmi árszint
nek, ezáltal az önök  term é
keinek minősége figyelem re
méltó elismerést nyert.”  C ikk
író megemlíti, hogy Lipcsébe 
1502 darab nut riabőrt vittek ki.

*
Halpusztulás. — Az elmúlt 
nyári pusztulás után most 
újabb, nagyarányú szennyező
dés ritkította meg a Marcal 
folyó halállományát. Az eddi
gi megállapítások szerint az 
Ajkai Timföldgyár vezeték- 
rendszeréből nagy mennyi
ségű szennyező anyag került 
más patakokon át a folyóba. 
A  kár 150 ezer forint körüli. 
(Pest Megyei Hírlap)

A Magyar Mezőgazdaságból: A  
világbank és a halászat. — A  
nemzetközi pénzügyi szervezet 
540 m illió  dolláros hitelt nyújt 
a fejlődő országoknak halá
szatuk fejlesztésére. 1964—1981 
között ennek az összegnek csak 
a felét adták ilyen célú kor
szerűsítési programokhoz. A  
most megajánlott összegből 
húsz nemzeti program ot f i 
nanszíroznak majd, főleg a hű
tőláncok kiépítését és a szál
lítás gyorsítását szorgalmaz
zák.

FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK FIÓKJAINK:

BAJA, Béke tér 7.
Tel.: 11-009.
Telex: 28 1249

BÉKÉSCSABA, Tanácsköztársaság 
útja 33.
Tel.: (66) 23-745.
Telex: 08 3368.

DEBRECEN, Somanffy u. 1/c.
Tel.: (52) 11-508.

GYÖNGYÖS Zöldfa u. 2.
Tel.: (37) 11-538.

GYŐR, Jedlik Ányos u. 2.
Tel.: (96) 18-346.

KAPOSVÁR, Noszlopy Gáspár u. 10.
Tel.: (82) 12-422.

KECSKEMÉT, Budai u. 6.
Tel.: (76) 11-795.

MISKOLC, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 
Tel.: (46) 36-546.
Telex: 06 2297.

NAGYKANIZSA, Piac tér.
Tel.: (93) 11-444.

NYÍREGYHÁZA, Hímes u. 52.
Tel.: (42) 11-406.
Telex: 07 3359.

PÉCS, Ybl Miklós u. 7.
Tel.: (72) 15-808.
Telex: 01 2296.

SIÖFOK, Zsilip sor 2.
Tel.: (84) 10-013.
Telex: 22 5219.

SZEGED, Marx tér 1—3.
Tel.: (62) 14-312.
Telex: 08 2443.

SZEKSZÁRD, Széchenyi ut 21. 
Tel.: (74) 11-321.

SZÉKESFEHÉRVÁR, Piac tér 37.
Tel.: (22) 11-299.

SZOLNOK, Ságvári krt. 38.
Tel.: (56) 11-904.
Telex: 02 3379.

SZOMBATHELY, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 25.
Tel.: (94) 11-357.

TATABÁNYA, Ifjúmunkás út 
Tel.: (34) 13-519.

VESZPRÉM, Gyertyánkút u. 2. 
Tel.: (80) 12-574.

Felvásárlás:
H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T  
Beszerzési osztálya
Budapest V., Münnich Ferenc utca 26.
Telefon: 117-232 Telex: 22 5466
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Balatoni horgászok (Tahy Béla felvétele)

Mint ismeretes, a 17/1968. (IV. 14.) 
Korm. sz. rendelet 92. § (1) bek. 
értelmében szabálysértést követ el 
az, aki engedély nélkül, vagy til
tott helyen, időben, módon vagy 
eszközzel halászik vagy horgászik.

Aki e jogszabályt megsérti, annak 
felelnie kell tettéért, ill. magatartá
sáért.

Elöljáróban néhány adat:
— Megközelíti a 100 ezer főt azok

nak a száma, akik engedéllyel 
rövidebb-hosszabb időt tölte
nek el a Balatonon horgászás
sal.

— A Balatonon és vízrendszerén 
10 halőr végzi ellenőrzési te
vékenységét, ezek közül 5 hal
őr a MOHOSZ, 5 pedig a Ba
latoni Halgazdaság dolgozója.

— 1981. évben 309 személy ellen,
1982-ben 418 személy ellen
tettünk horgász-halász szabály- 
sértés miatt feljelentést.

A Balaton változatlanul kedvelt 
területe a horgászok nagy táborá
nak. Ez még akkor is igaz, ha né
ha bosszúságot vált ki az olyan 
időszak, amikor horgunkra nem kap 
a ponty, a süllő, a keszeg stb. A 
megszállottak, az igazán kitartóak 
azzal vigasztalják magukat, lesz ez 
még másként is. Dehát valljuk be: 
nem a horgászáson múlik boldogsá
gunk, hisz az hobby, hasznos időtöl
tés, szórakozás és nem kenyérkere
set.

Nem feladatom elemezni a hor
gászást, azt megteszik mások. Csak 
mint egy horgász a sok közül val
lom, hogy évről-évre gyarapodik a 
horgászok tábora, pedig állítólag 
kevesebb a hal. Egyesek még min
dig mondják, hogy a balatoni halá
szok kifogják a horgászok elől a 
halat. Ennek ellenére, mintha el
csitulni látszana a sok éves halász
horgász vita. Felfogásom szerint 
mindkét tábor békésen elfér egy

más mellett a 600 km2 területű ma
gyar tengeren.

Térjünk vissza a szabálysértések 
értékeléséhez. Melyek a leginkább 
előforduló ügyek? Mindenekelőtt a 
területi engedély nélküli horgászás, 
a megengedett mennyiségen felüli 
horgászbottal történő horgászás.

Az éves horgászengedéllyel ren
delkező horgász egyszerre legfeljebb 
két bottal, az üdülőjeggyel rendelke
ző egy bottal horgászhat. Ezeket a 
szabályokat lényegében azok sértik 
meg, akik engedéllyel rendelkez
nek, pedig illene tudniuk, mit sza
bad és mit nem szabad tenniük.

Visszatérő jelenség, hogy a hor
gász nem vesz Balatonra szóló te
rületi engedélyt. Az ellenőrző halőr 
ezt természetesen úgy veszi, mint 
akinek nincs komplett engedélyok
irata. Megtörténik a feljelentés, hi
szen a horgászás engedély nélkü
linek minősül. A  feljelentett a sza
bálysértési tárgyalásra viszont már 
úgy megy el, hogy rendelkezik te
rületi engedéllyel. Hogyan? Ügy, 
hogy az ellenőrzés megtörténte után 
vesz egyet és azt bemutatja a ta
nácsnál (ahol az esetek többségében 
azt el is fogadják). Tipikus példa 
ez a jogszabály kijátszására. Éppen 
ezért halőreink kötelesek lesznek 
feljegyezni az ellenőrzés óráját is 
— nemcsak napját —, hogy bizo
nyítani tudjuk, X. Y. azon a napon 
és órakor nem rendelkezett területi 
engedéllyel.

A  feljelentettek közül viszonylag 
kevés az olyan személy, aki horgász- 
engedéllyel nem rendelkezik. A  fe- 
lelősségre vonás persze itt sem ma
rad el, s bizony 1000,—, 1500,— Ft 
büntetés is kijár az ilyen „vétség
ért” .

Szólni kell a csónakkal horgászok
ról, akik nem mindig tartják ma
guknál okmányaikat. Pedig gépko
csit is csak akkor vezethetünk, ha

Horgász 
szabály- 
sértések a 

Balatonon
nálunk van a forgalmi engedély és 
a jogosítvány. Horgászni is csak 
„jogosítvánnyal” lehet.

Hal őreink sokszor tapasztalják el
lenőrzéseik során, hogy semmilyen 
igazolvány nincs az ellenőrzött sze
mélynél. Ilyenkor aztán „bemond
ják” adataikat, a rafináltabbak 
persze a valóságnak meg nem felelő 
(költött) adatokat.

Rekordot értünk el B.fenyves és 
Fenék-puszta között, 1982-ben. Hal
őreink ebben a balatoni térségben 
40 db eresztőhálót szedtek fel, saj
nos gazdáik nélkül. A  szervezett 
„banda” ellen erélyesen kell fellép
ni, mert nem lehet megengedni, hogy 
ilyen mértéket érjen el az orvha- 
lászás.

A  szabálysértési eljárások befe
jeztével a szabálysértési hatóságok 
mintegy fele megküldi az általa ho
zott határozatot. Ez nagyon vegyes 
képet mutat. 1982-ben azt tapasztal
tuk, hogy a tanácsok szabálysértési 
hatóságai sok eljárást megszüntet
tek. A  tárgyalás mellőzésével kisza
bott büntetések után a feljelentett 
személy kifogást terjeszt elő, ezután 
tárgyalás tartása következik, ame
lyen a feljelentett kifejtheti érveit, 
s azt a legtöbb esetben elfogadják 
és meghozzák a döntést, mely sze
rint nem is történt szabálysértés, 
így a mi munkánk eredménytelen 
marad, mert a tanács nem nekünk, 
hanem a szabálysértőnek hisz.

A Halászat hasábjait szeretném 
felhasználni arra, hogy tudassam 
mennyire társadalomellenes tevé
kenység az engedély nélküli, a meg
engedett módtól eltérő halászás 
vagy horgászás.

Remélhető viszont, hogy a becsü
letes emberek példamutató maga
tartásának meg lesz az a hatása, 
hogy nem érdemes szabálysértést el
követni, mert az még forintban is 
drágább.

Dr. Halász János
jogtanácsos 

Balatoni Halgazdaság

u s



HAKI SZOLGÁLTATÁS: MELLÉKLET

Halastavak termőképességének 
felmérése

Tény, hogy a Haltenyésztési Ku
tató Intézet hagyományos szakta
nácsadási tevékenysége a biharug- 
rai, bikali és hortobágyi halastava
kon az elmúlt években fokozatosan 
csökkent. A  népesítési, műtrágyázá- 
si és takarmányozási javaslataink
kal az érintett gazdaságok jelentős 
hozamnövekedést értek el mind az 
étkezési, mind pedig az ivadékne
velési technológiákban. Az igény az 
ilyen típusú szaktanácsadási tevé
kenységünk után egyszerűen azért 
csökkent, mert e területeken az 
alapvető ismeretanyag közkincs- 
csé lett. A  nagyhozamú ét
kezési és ivadéknevelési technológi
ák bevezetését jelenleg elsősorban a 
termőhelyi adottságok, beruházási, 
pénzügyi és piaci kérdések szabá
lyozzák, és nem az ismeretanyag 
hiánya, hiszen a gyakorlatban dol
gozó szakembereink sokszor még a 
kutatási részletekig is tájékozottak 
a polikultúrás technológiák kérdé
seiben. Mindez tervszerű munka 
eredménye. A polikultúra központi 
helyet foglalt el ágazati népgazda
sági terveinkben és programos ku
tatásunkban is. A  kutatási eredmé
nyek gyors és széles körű elter
jesztéséhez nagymértékben hozzá
járult a szakmérnökképzés megszer
vezése is.

Alapvetően tehát a kialakult ked
vező helyzettel magyarázható, hogy 
a Haltenyésztési Kutató Intézet ha
gyományos szaktanácsadási tevé
kenysége iránt jelentős mértékben 
csökkent az igény. A  hagyományos 
tógazdasági és polikultúrás techno
lógiák széles skálája közkinccsé vált, 
a kutatóintézetben kidolgozott vagy 
kidolgozás alatt álló újabb techno 
lógiák többsége viszont intenzív, 
iparszerű technológia és bevezetése 
szintén nem valósítható meg a ha
gyományos szaktanácsadási tevé
kenységi formájában. E felismerés 
vezetett az iparszerű haltermelési 
kutatási-fejlesztési-termelési társa
ság megalapításának kezdeményezé
sére. A  társaságba azonban elsősor
ban a mozgékonyabb és kisebb ter
melő egységek, elsősorban halásza
ti termelőszövetkezetek léptek be, 
és az intézet vezető kutatóinak je
lentős. idejét és energiáját lekötő 
tevékenységet a nagyobb gazdasa
gok nem érezhették.

A nagyobb gazdaságok részéről 
tehát jogosan merül fel az igény a 
kutatás és termelés kapcsolatának 
bővítésére. A Haltenyésztési Kuta
tó Intézet keresi a kapcsolatok és az 
együttműködés új formáit. Az itt 
meghirdetett szolgáltatási tevékeny
ségünkkel a gazdaságok hagyomá
nyos és polikultúrás technológiái
nak tökéletesítéséhez kívánunk hoz
zájárulni. E technológiák hozam
szintjének növelését a gazdaságok
ban dolgozó szakemberek maguk

is képesek megvalósítani, ha meg
felelő laboratóriumi alapadatokkal 
ellátják őket népesítési, trágyázási 
és takarmányozási döntéseik meg
hozatalához. Ezt a hiányt és reális 
igényt szeretné a Haltenyésztési Ku
tató Intézet hidrobiológiai osztálya 
pótolni és kielégíteni szolgáltatás 
formájában. A tógazdasági hidro
biológia tudatos fejlesztésével az 
elmúlt évtizedben kutatócsoportunk 
az energiaáramlás, foszfor- és nit
rogénforgalom kutatásával olyan 
alapösszefüggések birtokába jutott, 
melyek lehetővé teszik a halastavak 
termőképességének felmérését egy 
viszonylag egyszerűbb, helyszíni 
komplex vizsgálattal. A  szolgáltatás 
bevezetését az elért kutatási ered
mények mellett a helyszíni vizsgála
tokat biztosító laborkocsi kifejlesz
tése, beszerzése és berendezése tet
te lehetővé. A  komplex tóművelési 
és környezetfelmérési rendszer ma
gába foglalja a halak növekedése és 
egészségi állapota szempontjából fon
tos fizikai-kémiai környezet feltá
rását, a trágyázási tervek megalapo
zásához szükséges tápanyagkészlet 
feltárását, a népesítés és takarmá
nyozás ésszerű tervezéséhez nélkü
lözhetetlen táplálékkészlet feltá
rását. Mind a tápanyag, mind pedig 
a haltáplálékkészlet felmérése kiter
jed a vízoszlopra és üledékre. A 
A  felmérés minden készletforrásra 
kiterjed, biztos alapot szolgál
tatva a népesítési, trágyázási 
és takarmányozási üzemtervek 
kialakításához. Termőképesség-fel
mérési rendszerünket úgy fe j
lesztettük ki és olyan módon 
szabványosítottuk, hogy alkal
mas a halastavakon kívül holt
ágak, bányatavak, gyakorlatilag 
minden sekély állóvíz komplex fel
mérésére. A  felmérés alapján a szű
kebb értelemben vett haltenyésztési 
kérdéseken túl lehetőség van a tó- 
művelés egyéb szempontjainak ki
értékelésére is: haltenyésztés—
vízminőség—környezetvédelem. A 
komplex helyszíni felmérés leglé
nyegesebb vonása, hogy a paramé
terek és módszerek kialakításánál a 
gyors eredményre és egyszerű fel
mérésre törekedtünk. A  társulás 
szerkezet, haltáplálékkészlet felmé
résénél például csak a gyakorlati 
kérdések eldöntéséhez szükséges 
részletességig határozzuk és számol
juk az élőlényeket. A  hat fős kutató- 
csoport a felmérést a helyszínen 
végzi és az eredményeket gyorsan 
a megrendelő rendelkezésére bo
csátja a megkívánt szintű kiértéke
léssel együtt. Ha részletesen elemez
zük felmérő rendszerünk melléklet
ben közölt paramétereit, világosan 
látható, hogy nem kevésre vállalko
zik kutatócsoportunk.

dr. Oláh János

Halastavak termőképességének 
felmérése

I. TÓTÖRTÉNET ES TÓMÜVELÉS
(építés, felújítás, kar, víz
kormányzás)

II. HALNÉPESlTÉS
(népesítési szerkezet és sűrűség, 
hozamok)

III. TÁPANYAGTERHELÉS
(szervetlen trágyák, szerves trá
gyák, pontszerű szennyezés, diffúz 
szennyezés, takarmányozás)

IV. FIZIKAI, KÉMIAI KÖRNYEZET
Tó víz: 
Vízfelület 
Vízréteg 
Szín
Hőmérséklet 
Oldott oxigén 
Secchi réteg 
Faji. vez. kép. 
PH 
Eh
NH3—N  
HN02—N 
Oldott S2—

(m2)
(m)
( - )
(°C)
(g0 2/m3)
( m )
(mS/m) 
(—>
(mV)
(mgN/m3)
(mgN/m3)
(mgS/m3)

Üledék:
Lágy üledékréteg (m)
Uledéktextura (—j
Sűrűség (kg/m3)
Szárazanyag (g/kg)
pH-profil (—)

Eh -profil (mV)

Oldott S2— (gS/m3)
Formált S2— (gS/m3)
V. TÁPANYAGKÉSZLET
Tóvíz:
CO3— C
h c o 3—C 
co2—C
NO3—N  
N02—N 
NH4—N  
old. szerv.N  
form. szerv. N 
ossz. szerv. N  
összes N  
P04—P 
ossz. old. P 
ossz. form. P 
összes P

(gC/m3) 
(gC/m3) 
(gC/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gP im3) 
(gP im3) 
(gP/m3) 
(gP/m3)

Üledék:
szerves C
NO3— N
NH.j— N
N H 4— N .K C 1
old. szerv.N
ossz. N
PO/—P
P0 4—P/KC1
ossz. old. P/interst.
összes P

(gC/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gN/m3) 
(gP/m3) 
(gP/m3) 
(gP/m3) 
(gP m3) 
(gP/m3)

VI. TÁRSULÁS SZERKEZET, 
TERMÉSZETES HALTAPLALÉK- 
KÉSZLET
Tóvíz:
Össz. bakterioplankton (1012I/m3)
Klorofill-a (mg m3)
Szeszton, 60—100 um (g m3) 

(g/m3)Szeszton, 100—200 ,,m
Szeszton, >>200 n (g m3)
Szeszton detritusz (10° m3) 

(I m2)Zootekton
Makroforita borítás 
Fitoplankton

(%)
összetétel

Zooplankton
( - )

összetétel
Zootekton

( - )

összetétel
Makroforita

(- )
összetétel 

Üledék:
<—>

Üledék detriusz (g/m2)
Zoobentosz
Zoobentosz

(I m2)

összetétel (- )
VII. TÁRSULÁS ANYAGCSERE, 
BIOLÓGIAI TERMELÉS

Elsődleges termelés (gC/m2 nap)
Társulás légzés (gC m2 nap)
Üledéklégzés (gC m2 nap)

i m



T ó levegőztető
berendezések.

Az 1982. július 9-én, Hortobágyon megrendezett halászat-gépesítési 
tanácskozáson bemutatott levegőztetőrendszer, légkiadagoló és hal
kiemelő iránt nagy érdeklődés mutatkozott, ezért megkezdjük a ha
lászati gépek, eszközök gyártását és szállítását.

A gyártás gazdaságossága érdekében szeretnénk felmérni a tógaz
daságok igényeit, ezért közöljük tervezett gyártmányaink és szolgál
tatásaink jegyzékét.

Gyártmányainkért garanciát vállalunk, a szabályos üzem közben 
keletkezett hibákat kijavítjuk, illetve szükség esetén a berendezést 
kicseréljük. A feltételeket a megrendelés visszaigazolásakor közöljük.

Porózus beton légkiadagoló elem, irányár: 1000 Ft'.
Teleltetők, tározók levegőztetőrendszerének tervezése, megépítése, 

művezetése, az igény és az érvényben levő építési szabályzatok fi
gyelembevételével.

'Várjuk megrendeléseiket!
HORTOBÁGYI ÁLLAMI GAZDASÁG

Hortobágy, 4071 
Telex: 72 216 vagy 72 471



F ő n ö k e im r ő l ,  
E lő d e im r ő l  I. rész

Lapunk 1979. évi 5. számában in
dított cikksorozatomban életpályám
mal, munkatársaimmal kapcsolatos 
vallomásaimat, szakmai tapasztala
taimat vetettem papírra.

Sorozatomnak sokat ígérő címet 
adtam. A  címszavak mögé rej
tett témák egy részét többé ke
vésbé ki is merítettem, majd a Ha
lászat 1980. évi július—augusztusi 
számában leközölt ötödik írásommal, 
mintegy „befejezetlen szimfónia” a 
folytatás félben maradt. A  befejezés 
megírásához azóta többször is hoz
záfogtam, fogalmazványaim sorsa 
mindannyiszor a papírkosár lett.

Az előzményekben többször hivat
koztam trösztbeli Főnökeimre, majd 
Elődeimre, Oeconomo Györgyre és 
Ribiánszky Miklósra. A  közös élmé
nyekből, emlékekből az alábbiakban 
idézek fel egy pár jellegzetesebb epi
zódot.

Oeconomo Györgyöt — aki a Hal- 
gazdasági Tröszt első főagronómusa 
volt —, még magyaróvári gimnazista 
koromból ismertem. Mint gazdász 
bejáratos volt barátjával, Anghy 
Csaba Gézával ahhoz a családhoz, 
(nagybátyámékhoz), ahol tanulói 
éveim alatt családtagként laktam. 
Mindig élmény volt számomra, ha 
leendő pályám már felnőtt képvi
selőivel egy társaságban lehettem, 
így azután, amikor 29 év elmúltá
val, 1952 tavaszán, mint a Tröszt fő- 
agronómusával ismét találkozhat
tam, már régi ismerősként üdvözöl
tük egymást. Operatív intézkedései
vel, nagy szakmali gyakorlatával és 
tanácsaival sokszor igazított el szak
mánk rejtelmesnek, — sokszor logi
kátlannak — tűnő jelenségei megér
téséhez és megoldásaihoz is.

Együtt vészeltük át az 1950-es 
évek végéig tartó hasvízkór elkese
rítő, több milliós nagyságrendű pusz
títását. Hogy a járvány — évek mú
lásával — csökkent, majd megszűnt, 
ebben döntő szerepe volt dr. Jaczó 
Imrének, a Herman Ottó úti Halá
szati Kutatóintézet munkatársának, 
aki gazdaságom egyik tóegységét 
(Somogyszentimre) kérte és kapta is 
— már üzemi méretek közti — kí
sérleteinek, kutatásainak munkate
rületéül. E tóegység ki s tavaiban 
és teleltetőiben folytatta antibioti
kumok (chlorocid) alkalmazásával 
kísérleteit. Havonta több hetet töl
tött a romantikus fekvésű főegység
ben, éjszakázott őrszobájában. Fá
radtságot nem kímélő kitartó mun
káját végül is siker koronázta az 
általa kidolgozott klorocidos oltási 
mód üzemméretű bevezetésével.

Oeconomo György (Gyurka bá
tyánk, ahogy szólítani szoktuk) pá
lyafutását Somogy megyében, a né
hai Szapáry grófok Varászlói ura
dalmában, mint az ottani tógazdaság

vezetője kezdte, majd mint az 
uradalom főtisztje folytatta. Innen 
adódott, hogy dél-dunántúli kiszál
lásai során, akár a Balatoni, — Al- 
só-Somogy — vagy Felső-Somogy me
gyei halgazdaságokat látogatta, min
dig útbaejtette Varászlót is. Volt 
munkahelyén Bognár Ferenc főha- 
lászmesteren és pár idősebb halá
szon kívül ismerőse már csak a fa
luban lakó öreg tisztikocsisa ma
radt, akinek házát sohasem kerülte 
el. Rövid látogatásainak végén gyak
ran láttam, amikor a kis kerti ka
put bezárva, elérzékenyülten intett 
búcsút régi beosztottjának.

Közismert volt Gyurka bátyánkról, 
hogy a távolabbi gazdaságokba (Sze
ged, Alsó- és Felső-somogy, Bihar- 
ugra) szívesebben utazott vonattal, 
mint a Tröszt kocsijával. Nem szí
vesen kért engedélyt kocsihaszná
latra. Általában a késő esti vonatok
kal indult Pestről, (az utat, ahogy 
mondta, végig-aludta) és hajnalban, 
vagy kora reggel érkezett úticéljá
hoz, ahol már a gazdaság kocsija 
(fogata) és a helyi szakvezető várta.

Egy kiszálláshoz fűződik az aláb
bi epizód is. 1955 júliusában, kör- 
utamról este hazaérkezve Nagyatád
ra, telefonüzenet várt, hogy másnap 
reggel 7 órakor a nagykanizsai vas
útállomáson várjam a Tröszt fő- 
agronómusát, próbahalászatot kíván 
tartani a mórichelyi tóegységben. 
Távollétemben a programot közöl
ték telefonon H. J. adminisztrátor
ral és, hogy Dezső György üzem
egységvezető lófogatával várjon ben
nünket az állomáson. Gazdaságom 
háborús Skoda gépkocsija ugyanis 
„éppen” javításon volt, s hogy fo
gadására Kanizsára érkezhessek, a 
hajnali 3 órás vonattal kellett in
dulnom. Hét óra előtt pár perccel 
érkezett be vonatom, s nyomban az 
állomás előtti kocsiparkolóhoz siet
tem, várva a mórichelyi fogatot, de 
a jól ismert járművet és gazdáját 
hiába kerestem. Közben befutott a 
pesti személyvonat, kocsijából fris
sen szállt ki Főnököm, s közeledett 
a jellegzetes ringó járásával. „A  
mórichelyi fogat sajnos még nem 
érkezett meg, közöl tem, de ismer
ve Dezső Gyurka pontosságát, bizo
nyára nem várat soká magára!” A 
vendéglátóba invitáltam Főnökömet, 
s közben idegesen figyeltem az ab
lakon át jól látható parkolót. A 
percekből lassan óra lett, s mi egy
re türelmetlenebbek. „Valami rend
kívüli jöhetett közbe” , szóltam csüg
gedten. Az állomásról telefonon hív
tam az üzemegységet, de senki nem 
jelentkezett. Hívjunk taxit, javasol
tam. „Nem, tiltakozott hevesen 
Gyurka bátyánk, a költség elszámo
lása körülményes” . Akkor nem ma
rad más hátra, induljunk neki gya

log, tán útközben találkozunk a 
megkésett fogattal” . Óvatosan je
gyeztem meg, hogy a 8 km-es út 
több, mint 1 órai gyaloglással meg
hiúsíthatja tervezett programunkat.

Kanizsa és Mórichely fele útján, 
Miklósi a község főutcáján ballag
tunk egyre szótlanabbul. Az utcán- 
járók sanda szemmel figyelték a ko
csiút közepén közeledő „vigécnek” 
látszó két gyalogost, mikoris ördögi 
gondolatra hangosan fölnevettem: 
„mi történt veled”, szólt leverten 
útitársam? Milyen kár, hogy Mik- 
lósfán nincsen fényképész, mond
tam. Lefotografáltatnám magunkat 
és a fényképet az alábbi felirattal 
megküldeném a Tröszthöz: „a Hal- 
gazdasági Tröszt — és az Alsó-So- 
mogy megyei Halgazdaság főagro
nómusa, sürgős gazdasági ügyben, 
útban Mórichely felé” . Erre Ö is el
mosolyodott.

Már elmúlt 10 óra, amikor a tett
helyre érkeztünk. Az irodában sá
padtan a bűntudattól H. J. fogadott 
bennünket, aki töredelmesen beval
lotta, hogy este nem találkozott ve
zetőjével (valójában megfeledkezhe
tett az üzenetről) és reggel, amikor 
közölni akarta érkezésünket, veze
tője már útban volt egyik külső tó
egysége Pogányszentpéter felé. Ter
mészetesen Sajni főhalászmestert 
sem értesítette, de „vigasztalásunk
ra” közölte, hogy a VI- és V II-es 
tavak táján megtalálhatjuk. így is 
történt.

A főhalászmester szokás szerint 
részletes tájékoztatást adott a fel
tett kérdésekre és jegyezte meg, 
hogy az etetésekkel már 7 órára vé
geztek, eredményes próbahalászatra 
így alig számíthatunk. Majd közöl
te, hogy egyedül a VI-os tó napi 
etetése maradt ki, miután a tegnapi 
adagját nem vette fel. „Akkor rá 
megyünk a tóra. Küldjön be a do
bóhálóért, készítsék elő a takar
mánykutatót és a lapátot” . Ez utób
biak kéznél is voltak. A  sima víz
tükör fölött vibrált a kánikulai le
vegő, szellő se rezdült. Figyeltük a 
tavat, de halmozgást sehol sem ész
leltünk.

A tó gazdája közben megérkezett 
a dobóhálóval, s nyomban csónakba 
szálltunk. A  közeli karósoron indul
tunk, dobást dobás követett, de a 
karónál pontyot nem fogtunk, v i
szont a háló alin-köré sűrűsödött 
szemei valóban tegnapról visszama
radt, körömmel metszhető szemes 
takarmányt hoztak föl. „Evezzen vé
gig a karósoron, s a kis szigetet 
megkerülve, a tó farában forduljunk 
vissza” , szólt az utasítás. Amint a 
karósor végéhez értünk, a náddal 
körülvett, mintegy 2 k. holdnyi se
kély vizű öbölben, a víz hirtelen 
megmozdult. Hullámok, örvények 
verték föl az iszapot. „Itt a pon
tyunk” , lelkesedett Sajni szaktárs, s 
a következő pillanatban a dobóháló 
már egy nagy örvény fölé terült. 
Nagy örömünkre a jó dobóhálónyi 
zsákmányból egyetlen beteg pon
tyot sem találtunk, gyógyult egyed 
is alig akadt, ami nagy szó volt 
azokban a hasvízkóros években. 
„Fogja az etetőlapátot Sajni szak-
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társ, bökje az iszapba, — szólt 
Gyurka bátyánk — és óvatosan 
emelje a víz felszínére” . A lapátról 
az iszapos víz lassan leszivárgott, s 
a tófenék agyagos talaja hasábokra 
válva a törési felületeken a szúnyog- 
lárvák sokasága jelent meg jelleg
zetes színükkel és mozgásukkal. Hat 
ez volt az „étvágytalanság” oka, je
gyeztük meg szinte egyszerre mind 
a hárman.

Az idő már délfelé járt, amikor 
a szomszédos V II-es tó csónakjába 
szálltunk, de a karóknál már alig 
találtunk takarmányt és pontyot is 
csak az aprajából, a „sepregetőkből” 
fogtunk. Az eleje már jóllakott je
gyezte meg Sajni szaktárs, ez a ha
lunk is elkerülte az 1 kg-os átlag
súlyt” .

A  táskánkban hozott hideg ebé
dünket a telelői nagy nyárfa alatt 
fogyasztottuk el, amelyről Sajni 
szaktárs elődje, Báli István főha- 
lászmester jegyezte meg első talál
kozásunkkor (1951-ben), hogy a két- 
ölnyi vastag törzsű fát azelőtt 30 
évvel, fiatal mester korában ültette.

A  hivatalos ebédidő még nem telt 
le, amikor Dezső Gyurka hazaérke
zett körútjáról és csodálkozva, az 
üzemegység halászainak gyűrűjében, 
a fa alatt talált bennünket. Kölcsö
nös magyarázgatással tisztázódtak 
érkezésünk körülményei. A  Tőle 
megszokott udvariassággal fejezte ki 
sajnálkozását, hogy a délelőtti időt 
nem tölthette velünk, ami nem raj
ta múlt. Délután már közösen néz
tük meg a III-as tavat, amelyben 
dr. Woynárovich Elek patronálásá- 
val kétéves üzemben 8 dkg átlagsú
lyú ivadék kihelyezésével terveztünk 
árupontyot előállítani. Az állomány 
a takarmányt már felvette, próba
halászatra itt is hiába kísérletez
tünk, de a kapott tájékoztatás sze
rint a tervezett hozam (nettó) (800 
kg/kh) elérése valószínűnek látszik. 
A tó őszi lehalászási eredménye 
igazolta is várakozásunkat.

Vonatjaink este, 8 óra körül in
dultak, így maradt még időnk egyéb 
időszerű termelési kérdés megbeszé
lésére, végigjárva a délelőtt nem lá
tott tavak hossztöltéseit. Közben 
szűnt a kánikulai meleg és a tavak
ban egyre több halmozgást észlel
hettünk. A nap már a szaplányosi 
dombokat borító erdők koronájához 
közelített, amikor előállt fogatunk 
és indultunk az állomásra.

Gyurka bátyánk szakfelügyeletével 
eltöltött 9 év (1952—1960) eseményei
ből még sok emlék jut az eszembe. 
Közülük egy beszélgetésünk külö
nösen emlékezetes maradt.

1960 augusztusában, akkor már a 
Tolna—Baranya megyei Halgazda
ság főagronómusa voltam, végig 
„próbáztuk” gazdaságom szinte va
lamennyi ivadékos és nyújtó tavát. 
A látottak alapján bőséges ivadék- 
és kétnyaras pontytermés ígérke
zett. Az értékelő megbeszélésünk vé
gén 'kissé elszomorodva mondta: „Lá
tod, milyen különös az élet. Te- 
nyészanyagból végre mennyiségében 
és minőségben is bőséges termést 
várhatunk. Valamennyi gazdaságo

mat önellátónak ítéltem az eddig lá
tottak alapján. Az év végével 60 
éves leszek, nyugalomba vonulok. 
Átéltem a tógazdaságok üzembehe
lyezésének első (1945—1952) idősza
kait, a következő 9 év sem múlt el 
gondtalanul, sőt! 1961. évvel tán egy 
jobb, kedvezőbb halasév elé néz
hettek!”
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A HIDROBIOLÓGIÁ BAN
Nyugállományba vonult 
Dr. Veszprémi Béla

Szakmánkban ki ne ismerné dr. 
Veszprémi Béla nevét? Bizonyos, 
hogy mindenki tud több évtizedes 
munkájáról, életútjáról a hidrobio
lógiában. Nem telt el év, hogy ta
nulmányai — többek között a HA- 
LÁSZAT-ban — ne láttak volna 
napvilágot. Lapunk olvasóit legin
kább a természetes vizekkel és ha
lastavakkal kapcsolatos értékes 
megfigyelései, vizsgálati eredményei 
(pl. a halpusztulásokat kiváltó okok) 
érdekelték. De találkozhattunk ve
le bíróságokon is, ahol mint szak
értőtől kikérték véleményét víz- 
szennyezések okozta haltragédiák 
peres ügyeiben.

Dr. Veszprémi Béla 1922. május 
22-én, Székesfehérvárott született. 
Diplomáját a mai Eötvös Loránd 
Tudományegyetem jogelődjénél, a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen 
szerezte. Már hallgató korában is a 
vizek és azok élőlényei érdekelték 
leginkább. Mihelyt lehetősége volt 
— azonnal „vizes” szakmában ke
resett munkahelyet. így került elő
ször a Magyar Királyi Halélettani 
és Szennyvíztisztító Állomásra, majd 
a Haltenyésztési Kutatóintézetbe. 
1959 és 1977 között az Országos Me
zőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet
ben (OMMI), majd 1977 és 1983 kö
zött a MÉM Növényvédelmi és A g
rokémiai Központ Vízélettani Labo
ratóriumában — mint a vízkémiai 
részleg vezetője — dolgozott. A 
szakma fortélyaira Maucha Rezső 
akadémikus tanította — így érthe
tő, hogy mindig megkülönböztetett 
tisztelettel gondolt 1962-ben elhunyt 
mesterére. De dr. Veszprémi Béla 
nemcsak tanítvány, hanem egy sze
mélyben tanító is volt: közel négy 
évtizedes munkássága során fiata
lok tucatjait vezette be a vízkémia 
alapvető módszereibe és összefüg
géseibe, máskor vizeink flóráját és 
faunáját ismertette meg velük.

Dr. Veszprémi Bélának több 
mint 150 dolgozata, tanulmánya, 
cikke jelent meg tudományos folyó
iratokban, szaklapokban. íme, né
hány téma, témakör, amelyekről

Nyugdíjazása után még párszor 
találkoztunk. A Tröszthöz csak rit
kán járt föl, nem szívesen emléke
zed a nehéz, küzdelmes évekre. Am i
lyen csendes, befeléforduló ember 
volt életében, olyan „észrevétlenül” 
távozott körünkből az örök „halas
mezőkre” .

Rimanóczy Endre

publikációi szólnak: A  vízivirágzás. 
Mennyi nádas van hazánkban? Mit 
talál a hal a nádasban? Hogyan te
lepíthetünk nádat a kiveszett helyé
be? Élet a jég alatt. Mi a teendő 
vízszennyezésekből eredő halpusztu
lás esetén? Hasznos és káros vízi
növények. A  vízinövények feltöltő 
szukcessziója. A  vizek igazi terme
lője — a planktonnövényzet. Radio
aktív izotópok szerepe a halászati 
kutatásban. Bevált a vizinövény- 
zet vegyszeres irtása. Bölcsőszájú 
halak Magyarországon. Iszapkulti- 
vátor a természetes hozam fokozá
sára. Kábítás etiluretánnal. A  ha
lak ligulás fertőzéséről. Szennyvizek 
élettani hatásának kísérletes vizs
gálata. Eutrofizálódás — több hal ? 
Fitoplankton-vizsgálatok hazai ha
lastavakban. Milyen mértékben 
szennyezettek a magyarországi v i
zek? Vízszennyezések okozta hal- 
pusztulások stb.

1983. február 4-én, hatvanegy éves 
korában nyugállományba vonult dr. 
Veszprémi Béla. Munkatársaitól, ta
nítványaitól — bensőséges ünnep
ség keretében — 1983. február 23- 
án búcsúzott. De nem véglegesen. 
Nagy szakmai felkészültségével, ta
pasztalatával — mint egész életpá
lyája során mindig — továbbra is 
rendelkezésére áll a hozzá fordulók
nak.

Lapunk olvasói és szerkesztői ez
úton mondanak köszönetét azért a 
sok fáradozásért, amelyet dr. Veszp
rémi Béla tett vizeink tisztaságá
nak megóvásáért, a halászati ter
melés biztonságáért.

Dr. Pénzes Bethen

122



HAKI és a TEHAG bemutatása 
a szovjet halászati szaksajtóban

„Áruhaltermelés Magyarországon” 
címmel, részletes ismertetés jelent 
meg a szovjet „Halászat és Horgá
szat” 1983. évi januári számában. 
A cikket „ökonómiai áttekintés” al
címmel, M. Grobokopátel, az Ukrán 
Halgazdasági Kutatóintézet közgaz
dasági osztályának vezetője és I. 
Malickij, a Zaporozsá Halgazdaság 
Egyesülés igazgatója írta. A HAKI 
és a TEHAG bemutatása mellett 
részletesen közlik hazánk halgaz
dálkodásának naturális és közgaz
dasági mutatóit, az alkalmazott ter
melési technológiákat, és a legújabb 
kutatási, fejlesztési eredményeinket. 
Kivonatosan a cikkből:

Magyarországon a tógazdaságok
ban megtermelt hal mennyisége év
ről évre növekszik. Ezt elősegíti a 
kereslet állandó növekedése, és a 
közgazdasági szabályozó rendszer 
ésszerű alkalmazása a halászati ága
zatban. A  lakosság nagy, 1—2,5 kg 
hal iránti kereslete meghatározza a 
hároméves üzem alkalmazását. Eb
ből következően, a tóterület hasz
nosítása az alábbi megoszlásban 
történik: ivadék-előállítás 10%, két- 
nyaras előállítás 20%, piacihal-ter- 
melés 70%.

A  haltermelés fokozása érdeké
ben sikerrel alkalmazzák a polikul- 
túrás népesítést, a halastavak trá
gyázását, tápokkal történő takarmá
nyozást, tólevegőztetést és egyéb 
módszereket.

A  HAKI az alábbi polikultúrás 
népesítési szerkezetet javasolja: 
ponty 60%, fehér busa 20—25%, 
pettyes busa 10—15%, harcsa 1—2 
%. Hároméves üzem alkalmazásá
nál az első évben hektáronként 150 
—200 ezer db előnevelt ivadék ke
rül kihelyezésre. A  HAKI munka
társai javasolják a ponty részará
nyának felemelését az első évben a 
növényevő fajok rovására, az utób
biak jobb megmaradási százaléka 
miatt. Üzemi körülmények között az 
egynyarasok őszre 2,5 dkg súlyt ér
nek el, megmaradásuk 40—50%-os. 
Kétnyaras előállításra 10—15 ezer 
egynyaras kerül hektáronként kihe
lyezésre, őszre 20—25 dkg súlyt ér
nek el, 50—60%-os megmaradás 
mellett. Harmadik évben a népesítés 
2—3 ezer db/ha, a lehalászási át
lagsúly 1,2—1,4 kg, megmaradásuk 
701—80%'.

A  HAKI munkatársai szerint a 
ponty számára az éves takarmány
mennyiség alábbi, havonkénti meg
oszlása adja a leggazdaságosabb 
hasznosulást:

május 5%
június 10%
július 20%
augusztus 40%
szeptember 25%

Ez esetben a takarmány-együtt
ható értéke 2,5.

A  HAKI kísérleti ivadékos tavain 
a takarmányozás önetetőkből törté
nik, melyek alkalmazásával a táp
fogyasztás 20—25%-kal csökkent.

A  vízlevegőztetés a telelőkben és 
az ivadéknevelő tavakban kerül al
kalmazásra. Leggazdaságosabban az 
alacsony nyomáson üzemelő (0,12 
atm.) szivattyúk dolgoznak. Ilyen 
berendezések alkalmazásánál egy 2

A  MÉM EFH Vadászati és Halá
szati Főosztálya, a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően, az 1982- 
ben elért eredmények alapján össze
állította a legmagasabb hozamot 
elért tógazdaságok „rangsorát” . Az 
összeállításban csak az 50 hektárnál 
nagyobb területet üzemeltető gazda
ságok szerepelnek. Nem szerepelnek 
— a technológia eltérő jellemzői kö
vetkeztében — az intenzíven hasz
nosított víztározók és holtágak üze
meltetői. A  „rangsor” alapját a hek
táronkénti szaporulat („nettó” ho
zam) képezi, ami — annak ellenére, 
hogy az ivadékot vagy növendék 
halat előállító gazdaságoknak „ked
vez” — komplex jellegű mutató 
hiányában a leginkább elfogadható 
naturális jellemzése az elért terme
lési színvonalnak.

ha területű tóban elegendő 1 db 1 
kW teljesítményű elektromotor al
kalmazása. A kísérletek alapján az 
ivadéknevelő tavak levegőztetése 
esetén a takarmányfelhasználás 20 
%-kal csökkent, a halhozam pedig 
5 q/iha mértékben növekedett.

A  TEHAG munkájának elemzése 
bizonyítja, hogy a specializálódás és 
koncentráció a tenyészanyag-előállí- 
tásban is magas gazdasági hatékony
ságot eredményez.

A  magyar haltenyésztők tapaszta
latai is megmutatják, hogy a poli- 
kultúra ésszerű alkalmazása, a ta
karmányozás gazdaságos szervezése, 
a tavak trágyázása jelentősen elő
segíti a halgazdálkodás közgazdasá
gi mutatóinak javulását.

Az alábbiakban közölt összeállítás 
az 1981. évi „helyezést” is tartal
mazza, ami — sajnos — tükrözi az 
egyes gazdaságok hozamszintjének 
jelentős ingadozását is. (Egy jellem
ző példa: az 1981. évi első helyezett 
1982-ben nincs az első 20 gazdaság 
között.) Az adatok a MÉM Stagek 
hivatalos statisztikájából származ
nak.

★

A felsorolt 20 gazdaság 4106 hek
táron gazdálkodott, ami megfelel az 
ország üzemelő halastó területe 
18,5%-ának. E területen állították 
elő az országos tógazdasági halsza
porulat 28,5%-át, ugyanakkor része
sedésük az összes lehalászott hal
mennyiségből 26,6% volt.

1982. évi 
helyezés

(1981. évi 
helyezés)

az üzem neve üzemelő 
tóterület (ha)

szaporulat 
(kg,ha)

1. (6) HTSz Szövetség, Dinnyés 100 2043
2. (5) Tisza HTSz, Szeged 222 2020
3. (16) Árpád Mgtsz., Jászkarajenő 84 1905
4. (.) Tamási ÁG 142 1659
5. (13) Kunság Népe Mgtsz., Kunhegyes 85 1580
6. (15) MOHOSZ 173 1541
7. (2) Vörösmarty Mgtsz.,

Székesfehérvár 180 1509
8. (9) TEHAG 119 1469
9. (7) Palotási ÁG 424 1403

10. (4) Béke Mgtsz., Hajdúböszörmény 91 1395
11. (14) HAKI, Szarvas 346 1311
12. (.) Béke Mgtsz., Tamási 73 1274
13. d l) Petőfi Mgtsz., Szakmar 216 1263
14. (8) Béke Mgtsz., Mágocs 104 1254
15. (20) Bikali ÁG 785 1246
16. (10) Vörös Csillag HTSz, Paks 102 1215
17. (12) Dalmand ÁG 467 1208
18. (•) Űj Élet HTSz, Baja 168 1190
19. (•) Óbuda Mgtsz., 81 1187
20. (3) Héki ÁG 144 1138

Orosz Ágoston

Tógazdasági hozamranglista
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HAZAI LAPSZEMLE
Halak a kertben. — Családi 
tavak. — Különös divat ho
nosodott meg a Mecsek al
ján: a kiskerti haltartás. A  
hegység lábánál számos for
rás fakad, ezeknek a vizét 
duzzasztották fel és haszno
sítják a tulajdonosok. A  mos
tani tavaszon újabb családi ha

lastavak) épülnek a kertvégi 
vizenyős területeken, rendsze
rint egy fillér befektetés nél
kül, munkával és törődéssel. 
A minitavak jobbára úgy ke
letkeztek, hogy megsajnálták 
a halászlének szánt tükörpon
tyot és törpeharcsát, csináltak 
nekik egy vizesgödröt és a 
halak megmaradtak. Többnyi
re 25—50 négyzetméter terü
letű tavacskák ezek. de akad 
közöttük több száz négyzet- 
méter vízfelületű is, ellátva 
szabályos tápláló- és lecsapo
lózsilippel, hogy a víz folya
matosan cserélődjék. Ha jól 
gazdálkodnak az új tógazda
ság-tulajdonosok, a háztáji ha
lastavak egész éven át ellát
hatják a konyhát friss ponty- 
tyal és egyéb halfélékkel.
(Az Esti Hírlap és a Hevesi 
Népújság közleménye.)

*

A Pest Megyei Hírlapból: Ma
gyarországon egyelőre még 
ritkaságnak, számít a piros 
ponty, amelyet a TEHAG-ban 
tenyésztenek. A fehér alapon 
piros foltokkal díszített hal 1ke
leten, kivált fő tenyésztési he
lyén, Japánban a díszkertek 
tavainak megszokott lakója, 
alapvetően tehát díszhal, még
pedig nem is kis értékű. A  
TEHAG a Német Szövetségi 
Köztársaság szakembereinek 
közvetítésével vásárolt tenyész- 
halakat, a szaporulatot Auszt
riába, az NSZK-ba és Svájc
ba szállítja. —  Elképzelhető, 
hogy hamarosan a hazai hor
gászvizekben is megjelenik és 
elterjed a piros ponty. Persze 
nem a díszhal, hanem az ah
hoz hasonló piros színű fajta, 
amelynek tenyésztési költsége 
alig haladja meg a „ szürke” 
pontyokét. A  TEHAG néhány 
horgászvízbe próbaképpen te
lepített a piros pontyokból, s 
igen kedvezőek a tapasztala
tok.

A Népszava adta hírül: ön
kéntes őrszolgálat a Balaton
nál. — Gyarapítja önkéntes 
segítőinek, társadalmi aktivis
táinak táborát a Balatoni In
téző Bizottság: a Hazafias Nép
front-szervezetek környezetvé
delmi szakbizottságai, az út
törőcsapatok és a vízisport- 
egyesületek egyaránt részt 
vesznek a partvidék és a víz
terület tisztán tartásában, gon
dozásában. — A százhuszonöt
ezer helyi lakosnál jóval szé
lesebb kör, a tóhoz vagyon
jog iig , érzelmileg kötődő ne

gyedmillió ember segítségére 
is számít a BIB. A  horgászok 
többségét máris megnyerte az 
ügynek, társadalmi őrei közé 
sorolhatja őket. (MTI) — A  
Balaton védelméről szól a So
mogyi Néplap következő híre 
is : fonyódi tanácsi vezetőket 
látott vendégül a kaposvári 
horgászklub: Kovács Béla ta
nácselnököt és Magyarhoni 
István osztályvezető-helyettest. 
A  találkozón a Balaton parti 
nagyközség fejlesztéséről, a 
tópart gondozásáról volt szó.

#
A siófoki angolnafogás vára
kozáson felüli eredményeket 
hozott. Április 12-én. reggel, 
50 mázsa — eddig összesen 300 
mázsa — angolnát emeltek 
partra a két csapdából, köz

tük több kétkilós példány is 
volt. (Somogyi Néplap) — A 
Fertő-tavon is megkezdődött, 
több mint ezer varsát helyez
tek ki. Ezeket naponta ürí
tik, egy-egy varsába akár 30 
kiló angolna is belefér. (Du
nántúli Napló)

A halhúsfogyasztás növeléséről 
írja a Hevesi Népújság: Ko- 
bolák Sándor pécsi kereskedő 
és különös berendezése heten
ként fordul meg Poroszlón, a 
Magyar—Szovjet Barátság TSz 
halüzletében. Az utánfutóra 
szerelt tartályban egyszerre 500 
kiló halat fuvaroz a dunántú
li nagyvárosba, sűrített leve
gős palackkal tartva életben 
értékes szállítmányát. Az ügyes 
ötlet, no meg annak ismerete, 
hogy megyénkben, de különö
sen a falvakban milyen ritka 
csemege az egészséges hal
hús, önkéntelenül sugallja a 
kérdést: ha Pécsre megéri,
miért ne vállalkozna megyénk
ben valaki e gond megoldásá
ra —  és egy jó üzletre?

*

Kábított halak. — A  halakat 
és más, vízben élő állatokat 
elkábító régebbi készítménye
ket olcsó, jól kezelhető, házi-

lag gyorsan elkészíthető hatá
sos szer, a szénsav váltja fel. 
Nagy előnye, hogy használa
tát még a legszigorúbb élel
mezés-egészségügyi előírások 
sem korlátozzák. A  legnagyobb 
szükség akkor van rá, ami
kor a fölöttébb ijedős növény
evő halakat kell kezelni. Az

ivartermékek lefejésekor, a 
halak kifogásakor és szállítá
sakor hatalmasat ugranak, s 
emiatt könnyen megsérülnek. 
A  vízhez kis töménységben 
adagolt szénsav megnyugtatja 
őket, nem hat gyorsan, s a 
halak sokáig elviselik a hatá
sát. A nagyobb adag gyorsan 
hat. (Kelet-Magyarország)

*

Halak tartósítása. — A  kifo
gott halak frissen tartására új 
módszert dolgozott ki két 
csehszlovák tudós. A  módszer 
lényege, hogy az élő halakat 
2 másodpercig 88 Celsius fo
kos vízbe mártják. A  hideg 
vízhez szokott halakat a for
ró víz ,,sokk”-hatása azonnal 
megöli, és elpusztulnak azok

az enzimek is, amelyek a for
rázás nélkül lehűtött hal rom
lását okozzák. Az eljárás ten
geri és édesvízi halaknál egy
aránt alkalmazható anélkül, 
hogy a hal íze, külleme, hús
minősége változna. (Képes Új- 
ság)

*

Kovasavas takarmány. —  Egy 
újfajta kovasav (szilicium-di- 
oxid) tartalmú anyag a tejpor 
zsírfelvevő képességét nagy
mértékben megnöveli. Az i—2 
százaléknyi mennyiségben hoz
záadott aktív kovasav egyben 
a tárolhatóságot is javítja. — 
A halgazdaságok takarmányo
zási gondjain is segít az új 
termék. Egy-két százalék ko
vasav hozzáadása esetén a táp
lálék sokkal tovább úszik a 
felületen és csak lassan süly- 
lyed le, így a hasznosítás lé
nyegesen kedvezőbb. (Petőfi 
Népe)

*

„Haltermelés télen-nyáron” 
címmel, dr. Pénzes Bethen a 
Népszabadságban egész olda
las tanulmányt írt a halak 
egész éven át való tenyészté
sének lehetőségeiről. — A  kü
lönféle energiahordozókkal 
működő erőművek hűtővíztá
roló tavaiba érdemes halakat 
— mindenekelőtt pontyokat — 
telepíteni. Itt a kellemes, lan
gyos vízben télen-nyáron esz
nek a halak, vagyis az év 12 
hónapjában megszakítás nél
kül foghatók is. Az oroszlá
nyi, a lőrinci stb. erőmüvek 
hütővíztároló tavaiban immár 
évtizedek óta tartanak hala
kat a területileg illetékes hor
gászegyesületek. — Hazánk kü
lönösen gazdag termálvizek
ben. Ha e vizek ásványianyag
tartalma kedvező, akkor a ha
lak tartásának nincsen akadá
lya. E lehetőséggel élve, a Hor
tobágyi Állami Gazdaság tu- 
kai telepén már megkezdték 
az angolnák tömeges tartását

és nevelését a termálvízben. 
Arról már korábban beszámol
tunk, hogy a Balatoni Halgaz
daság most építi angolnaneve
lő telepét a Hévízi-tó kifolyó
jához. Külföldön is több he

lyen hasznosítják a geotermi
kus hőt. A  Szovjetunió egyik 
leghidegebb részén, a távol
keleti Kamcsatka-félszigeten is 
munkába fogták már a föld 
mélyéből feltörő meleg vizet. 
Télen-nyáron üzemelő, pon- 
tyos tógazdaságokat építettek, 
amelyek máris nagyszerű ered
ménnyel termelnek. — A Co
lorado államban (USA) levő 
Alamosban termálvízben tart
ják, nevelik a tilápiákat: 1—1 
köbméternyi és 23—24 fok hő
mérsékletű, álandóan cserélő
dő vízben 20—60 kilónyi ha
lat tartanak. Meglepően új 
megoldást alkalmaznak a sváj
ci Frauenfeldben. Egy föld 
alatti víztározóban, amelynek 
vize ivásra nem, de halak tar
tására igen alkalmas, rendez
tek be tógazdaságot. A  telje
sen sötét barlangban csak az 
etetés idejére gyújtanak lám
pákat, a halak egyébként vak
sötétben élnek. Mégpedig meg
lepően nyugodtan, keveset 
mozogva. Ily módon a piszt
rángok folyamatosan és ked
vezően fejlődnek télen-nyáron. 
— Az NSZK-ban új módszert 
vezettek be, amelynek lénye
ge, hogy kettős falú, átlátszó 
fóliapaplannal takarják be az 
ivadéknevelő halastavakat. A 
levegőréteggel telített, óriási 
méretű paplan lebeg a víz fel
színén, átengedi a vízinövé
nyek számára nélkülözhetetlen 
fényt, de megakadályozza a 
nappal felmelegedett halastó 
vizének éjjeli lehűlését. — An
gol tógazdák tíz fokkal növel
ték halastavaik hőmérsékletét 
anélkül, hogy bármiféle fűtést 
alkalmaztak volna, öt fokot 
úgy nyertek, hogy a törpe ta
vak fölé fóliasátrat építettek, 
további öt fokot pedig hőcse
rélő csőkígyók segítségével. — 
A  kanadai Manitobában felál
lították a világ első olyan hal
keltető telepét, amelyet nap
elemekkel fűtenek. Összesen 
48 napkollektor gyűjti a hőt 
és továbbítja azt az ikrakelte
tő és ivadéknevelő rendszer
hez.

♦

Harmincéves tapasztalat birto
kában a szolnoki Felszabadu
lás HTSz irányításával, halá
szati együttműködési társulás 
jött létre Szolnok megyében. 
A szolnoki szövetkezet a jö
vőben nyolc, kisebb-nagyobb 
tógazdasággal rendelkező kö
zös gazdaság, összesen 600 
hektár vízterületén segíti a 
haltenyésztés fellendítését.
(Szolnok megyei Néplap)

Pöschl Nándor
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Készül a műszaki irányelv!

Szennyvíz elhelyezése 
halasított tározókban 
és halastavakban

A szennyvíz halastavi elhelyezése 
és tisztítása évtizedek óta ismert. A  
magyarországi viszonyok között való 
alkalmazhatóságának eldöntésére 
Fonyódon a Dél-dunántúli VÍZIG, 
V ITUKI és HAKI közreműködésével 
öt éve eredményes kísérletek foly
nak, amelyek e szennyvíztisztítási 
módszer alkalmazhatóságát igazol
ták és az alkalmazás feltételeit fe l
tárták.

A  módszer mind szélesebb kör
ben való elterjesztése és az ilyen 
létesítmények szakszerű kialakítá
sa érdekében az OVH műszaki 
irányelvek készítését rendelte el.

Jelen cikk keretében a Halászat 
olvasóit tájékoztatjuk a VIZITERV- 
nél készülő „Szennyvíz elhelyezése 
halasított tározókban és halastavak
ban” című, M I—10.419 számú irány
elv tervezetének egyes részleteiről. 
Az irányelv a fonyódi kísérletet 
végzőikből, egészségügyi és halásza
ti szakemberekből alakult bizottság 
közreműködésével készül. Jelenleg 
az irányelv tervezetre beérkezett 
szakvélemények egyeztetése van fo
lyamatban. Az irányelv végleges 
szövegéneik kiadása kb. fél éven 
belül várható.

A LA P E LV

A szennyvizes halastó alkalmas — 
megfelelő körülmények között — a 
mechanikailag vagy biológiailag 
tisztított szennyvíz további tisztí
tására, ugyanis a tóban végbemegy 
a szervesanyag lebontása és a szer
vetlen növényi tápanyag visszatar
tása is. Ebben a zárt rendszerben 
a baktériumok oxigén jelenlétében 
végzik a szervesanyag lebontását. A  
folyamatos tápanyagbevitel miatt a 
növényi plankton biomasszája meg
nő, erősen eutróf víz alakul ki. A 
fitoplankton által termelt oxigén is 
biztosítja az aerob környezetet. A 
szennyvízben levő tápanyagok a ta
vi táplálékláncba kerülnek és egy 
részük növényi szervezetbe épül, 
más részüket állati szervezet (zoo- 
plankton, fenékfauna, hal stb.) ve
szi fel. Ez a szennyvíztisztítási tech
nológia április—október hónapok 
között alkalmazható.

SZENNYVÍZTERHELÉS

A halastavi szennyvíztisztításra 
elsősorban a települési szennyvíz al
kalmas. Ha az ipari szennyvíz ará

nya jelentős, akkor vízélettani la
boratóriumi vizsgálattal kell meg
állapítani, hogy a szennyvíz szenny
vizes halastóba vezethető-e. Nem 
vonatkozik ez a korlátozás egyes 
élelmiszeripari (tejüzemi, húsüzemi, 
konzervgyári) szennyvizekre, de 
ilyen esetben a terhelési adatokat 
részletes felmérés alapján kell szá
mításba venni.

A szennyvizet a szennyvizes ha
lastóba vezetés előtt legalább 1,5 
órás ülepítéssel tisztítani kell.

A  tó vizében a szennyvízterhelés 
hatására az oldott oxigén mennyi
sége csökken. A  szennyvízből any- 
nyi terhelhető a tóra, amennyi a 
halak életfeltételéhez szükséges, mi
nimális 20 kg ha oxigén mennyisé
gét a hajnali órákban sem veszé
lyezteti. A  szennyvízterhelés nélküli 
halastó naponta rendelkezésre álló 
átlagos oxigénkészlete a hajnali mi_ 
nimumok alapján 70—80 kg/ha.

A halastóra terhelhető szennyvíz 
mennyiségét, illetőleg az adott 
szennyvíz elhelyezéséhez szükséges 
halastó területét a szennyvíz meny- 
nyisége és annak minőségi jellem
zői alapján kell meghatározni. Eb
ből a célból vizsgálni kell a szenny
víz kémiai oxigénfogyasztását (KOI), 
biológiai oxigénigényét (BOI5), a 
foszfor-, a nitrogén-, a lebegő anyag 
és a halakra toxikus anyagok kon
centrációját.

M Ű S ZA K I LEÍRÁS

A  szennyvizes halastó 1,0—1,2 m 
átlagos mélységű legyen, úgy, hogy 
0,6 m-nél kisebb, és 2,0 m-nél na
gyobb vízmélység a tóban ne le
gyen. A  0,6 m-nél sekélyebb tórész 
ugyanis a fonalas algák tömeges 
elszaporodásának kedvez, a 2,0 m- 
nél mélyebb részeken viszont a tó
fenék közelében anaerob zóna ala
kul ki. Az anaerob folyamatokban 
keletkező anyagok a halakra toxi- 
kusak és a foszforeltávolítás hatás
foka is csökken. A biztonságos 
szennyvíztisztítási üzemhez legalább 
4 tóból álló szennyvizes halastó
rendszer szükséges, amelyből 1 tó 
tartalék. A  tavak egyenként, egy
mástól függetlenül feltölthetők és 
lecsapolhatok legyenek. A  tó teljes 
lecsapolhatóságát feltétlenül bizto
sítani kell.

A  szokásos halastavi műtárgyak 
mellett fokozott jelentősége van az 
oxigéndúsító berendezéseknek, ame

lyekkel biztosítani lehet, hogy a víz 
oldott oxigéntartalma a halak élet- 
feltételéhez szükséges minimum alá 
ne csökkenjen. Ilyenek: vízforgató 
szivattyú és porlasztó berendezés (a 
szennyvíz szétosztásához használt 
szórófejek), úszó-levegőztető beren
dezések, légbefúvók és porlasztók, 
stb.

A  szennyvíztisztítási technológia 
folyamatos ellenőrzéséhez vízminő
ségmérő állomást kell létesíteni.

A  szennyvizes halastóhoz bizton
sági létesítmények (tartalék terület) 
is tartoznak, amelyeken a folyama
tosan érkező szennyvizet akkor kell 
elhelyezni, amikor a halastó azt va
lamilyen oknál fogva nem tudja fo
gadni.

A  halastavas szennyvíztisztítás 
téli üzemszünetében a szennyvizet 
a biztonsági területen kell elhe
lyezni, amely lehet nyárfás, tározó, 
stb.

A szennyvíztisztítást szolgáló ha
lastó helykijelölésénél mind a tisz- 
tavizű tógazdaságok, mind a szenny
víztisztító telepek elhelyezésére vo
natkozó előírásokat be kell tartani. 
További szigorítás, hogy ha a szenny
vizet a tóba juttató szórófej ma
gassága a víz felszínétől 1,5 m-t, 
vagy a fúvóka átmérője a 15 mm-t 
meghaladja, a szórófej távolsága la
kás és üdülés célját szolgáló, to
vábbá közösségi létesítményektől 
legalább 500 m, élelmiszeripari 
üzemtől, vagy annak raktárától leg
alább 750 m legyen.

ÜZEMELTETÉS

A tavakat február—március hó
napokban kell feltölteni haltenyész
tésre alkalmas tiszta vízzel. A  fel
töltés vízszintjét úgy kell megálla
pítani, hogy a tenyészidő során be
vezetésre kerülő szennyvíz mennyi
ségét képes legyen befogadni, f i
gyelembe véve a párolgást, szivár
gást és a tóra hulló csapadékot is.

A  halastavas szennyvíztisztítási 
technológiában alkalmazható leg
kedvezőbb népesítés: 3000—4000
db; ha 20—30 dkg átlagsúlyú két- 
nyaras hal. A  kihelyezési arány 
irányszámai: 60—70% fehér busa, 
10—20% pettyes busa, 10—20% 
ponty és 0—5% compó. A  tavak nö
vényi benőttségétől függően 0—8% 
amur is telepíthető.

A  szennyvizes halastóba a kihe
lyezést követő 15—20 nap múlva 
szabad a szennyvíz-kiadagolást 
megkezdeni. A  szennyvizet 7—12 óra 
között kell a tóra kiadni. Az egyen
letes szennyvízelosztás több szóró
fej elhelyezésével érhető el. A  tóvíz 
rendszeres vízminőség vizsgálata az 
üzemeltetés alapfeltétele. A  kiadha
tó szennyvíz napi mennyiségét a 
tóvíz hajnali oxigénminimumának 
értéke alapján kell meghatározni. 
Ha a halastó oldott oxigén-koncent
rációja hajnalban 20 kg/ha-nál ki
sebb, akkor aznap a szennyvíz-ki
adagolást szüneteltetni kell. A  
szennyvízkiadagolás szüneteltetése 
idején a szennyvizet másik tóra, 
vagy a biztonsági területre kell ve
zetni.
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A tavakat általában október—no
vember hónapokban kell lecsapol
ni. A  leürítés előtt 30 nappal a 
szennyvíz kiadását be kell szün
tetni. A  halak halegészségügyi vizs
gálatát minden esetben el kell vé
gezni. E vizsgálat alapján kell dön
teni a halak forgalmazásáról, to- 
vábbtenyésztéséről, vagy más hasz
nosításáról. (Megnyugtatásul annyit, 
a fonyódi kísérlet során a lehalá
szott halak közvetlen forgalmazásá
nak eddig akadálya nem volt.)

V Á R H A TÓ  EREDM ÉNYEK

Szakszerűen végzett üzemeltetés
sel a következő szennyvíztisztítási 
hatásfok érhető el:
— KOI-ban mérve 70—80%,
— BOI5-ben mérve 80—90%,
— összes foszforban mérve 80— 

90%,
— összes nitrogénben mérve 70— 

80%.

Az irányelvek szerint méretezett 
szennyvíztisztító halastóban (termé
szetesen takarmányozás nélkül) na
ponta 20 kg/ha nettó halhúshozam 
érhető el. Ez a teljes tenyészidőben 
legalább 2,0 t'ha nettó hozamnak 
felel meg!

* * *
Jelen ismertetésben a készülő mű

szaki irányelv tervezetéből csak né
hány részletet tudtunk kiemelni. Cé
lunk a téma iránti érdeklődés fel
keltése annak érdekében, hogy a kö
zeljövőben minél több szennyvizes 
halastó létesüljön. A  szennyvizes ha
lastavak tisztítási hatásfoka leg
alábbis eléri, de általában lényege
sen meghaladja a más (nagyon költ
séges) biológiai szennyvíztisztító be
rendezések hatásfokát. Í gy a halas
tavas szennyvíztisztítással, környe
zetünk maximális védelme mellett, 
a szennyvízben levő tápanyagok ér
tékes halhússá transzformálhatok.

Elekes Károly

Kitüntetett gazdaságok
A mezőgazdasagi és élelmezésügyi miniszter az 1982. évi gazdálkodási ver
senyben elért eredmények alapján kitüntette az ország élenjáró mező- 
gazdasági nagyüzemeit. A  tógazdaságok haltermeléssel és természetesvízi 
halgazdálkodással foglalkozó gazdaságok közül az alábbiak kaptak kitün
tető címet:

Kiváló Vállalat: Kiváló Szövetkezet:

Dalmandi Állami Gazdaság 
Dél-Somogyi Állami Gazdaság 
Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgaz
daság
Mátrai EFAG
Tamási Állami Gazdaság

Mohácsi Petőfi Htsz
Szegedi Tisza Htsz
Nagypeterd—rózsafai Egyetértés Tsz
Sombereki Béke Őre Tsz
Bocsi Haladás Tsz
Veszprém varsányi Jóbarátság Tsz

Miniszteri elismerő oklevélben részesült:

Tatai Állami Gazdaság Tolnai Béke Htsz
Temperáltvizű Halszaporító Gazda- Tiszavasvári Munka Tsz 
ság Vajai II. Rákóczi Ferenc Tsz

A kitüntetett gazdaságok kollektívájának ezúton kívánunk 
az 1983. évben is hasonlóan jó eredményeket!

KITÜN TETÉS
Az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottsága előterjesztésére, a mű

velődési miniszter több évtizedes, kiemelkedő publicisztikai, közművelő
dési és irodalmi tevékenységéért, Felvidéki Istvánnak 1983. április 4. 
alkalmából, a „Szocialista kultúráért” kitüntetést adományozta. A  ki
tüntetést hazánk felszabadulása 38. évfordulója alkalmából rendezett 
Bács-Kiskun megyei kitüntetési ünnepségen, Kecskeméten, dr. Gajdó- 
csi István megyei tanácselnök, országgyűlési képviselő nyújtotta át ny. 
halászati termelőszövetkezeti elnökünknek.

A pióca 
reneszánsza

A  piócák a gyűrűsférgek egyik 
osztályához tartoznak, így az orvosi 
pióca (Hirudo medicinalis) is. En
nek a féregnek szájüregi mirigyei 
hirudin nevű anyagot termelnek, 
mely vérszíváskor a sebbe kerülve, 
megakadályozza a vér alvadását.

A  szanszkrit nyelvű irodalom em
líti, hogy Indiában több évezreddel 
időszámításunk előtt, már gyógyí
tásra használták a piócát. Igaz., nem 
az orvosi piócát, hanem annak egy 
távolabbi rokonát, a Hirudinaria gra- 
nulosa fajt. Az orvosi pióca időszá
mításunk kezdetének táján kapott 
szerepet az orvosi gyakorlatban. 
Feltehetően Kis-Ázsiában alkalmaz
ták első ízben, ugyanúgy, mint a 
köpölyt és az érvágást. A z ókori gö
rög orvosok már jól ismerték az or
vosi piócával történő kezelés haté
konyságát, és alkalmazták is ezeket 
az állatokat. A  piócák vérszívásá
val vértisztulást, méregtelenítést le
hetett elérni, de a későbbiekben ki
tűnt, hogy a hirudinnak véralvadás - 
gátló szerepe miatt nyúlt az orvos 
gyakran ehhez az állathoz az el
múlt századokban.

A  jelek szerint az orvostudomány 
újra felfedezte a piócát. Franciaor
szágban most a mikrosebészetben 
alkalmazzák ezt az ősi módszert, 
pl. ujj visszaültetés után. Az elmúlt 
évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a franciák részéről a bordeaux-i 
Pellegrin Kórház, a Caen-i Egyetemi 
Kórházi Központ és a Neuilly-i 
Amerikai kórház rendeli százszám
ra a piócát kezelési célokra.

J. Baudet, a Pellegrin Kórház 
plasztikai sebészetének vezetője 1975 
óta alkalmaz piócákat, a visszaope
rált ujj vérkeringésének helyreállí
tása érdekében. A  keringés rendsze
rint magától is helyreáll, de néha 
előfordul, hogy a visszaültetett ujj- 
ban vértolulás képződik. Ezt a se
bészorvos, eddig úgy hárította el, 
hogy utólagos vágást alkalmazott az 
ujjon, ez a beavatkozás azonban nem 
kellemes, a beteg számára. Az 
újabb tapasztalatok szerint a visz- 
szaültetett ujjat piócával megszívat
ják, ez a keringést is javítja, a hi
rudin ugyanakkor véralvadást gá
tol. Egy ilyen orvosi pióca 5 g vért 
szív ki, utána elalszik, de ilyenkor 
felváltják a következővel.

A  piócát az utóbbi évtizedekben 
a modern orvostudomány nem na
gyon használta, bár a gyógyszer- 
gyárakban mindig megmaradt az ér
deklődés irántuk a hirudin kivoná
sa miatt. Most Franciaországban 
igen nagy kereslet kezd mutatkoz
ni az orvosi pióca iránt, és élező
dik a harc a gyógyszergyárak kö
zött is. Ebben az országban ma már 
nincs sok piócavadászterület. Gyűj
tésre alkalmas lenn délen Camargue 
pusztavidék mocsaras részei, vala
mint Pitevin mocsárvidéke.
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Mindössze 3000 ha a gyűjtésre alkal
mas terület Franciaországban.

Érdemes-e gyűjteni ezt a hasznos 
férget? Egy jó vadászati napon, egy- 
egy gyűjtő megkeresi a 800 francia 
frankot. A  pióca iránt nemcsak 
Franciaországban nagy a kereslet, 
de növekszik az érdeklődés az USA- 
ban és az NSZK-ban is, ide lehet
ne exportálniuk is a franciáknak.

Franciaország valamikor igen 
nagy piócafelhasználó ország volt. 
1824—1830 között a párizsi kórhá
zakban 1700 mázsa vért szívott ki 
5—6 millió pióca. Abban az idő
ben Franciaország évente 40 mil
lió piócát hoztak be. Fő szállító volt 
a múlt században Csehország és Ma
gyarország, több európai és ázsiai 
ország mellett.

A  magyar—francia piócakereske
delemnek az első világháború vetett 
véget.

(Nem lehetne felújítani az üzle
tet?) Franciaországban egyébként az 
ovosi piócákat testméretük szerint 
osztályozzák. Egy közepes pióca ára 
15 FF.

(Le Point, 1983. február 28.—márci
us 6.)

E. I.

KÖNYVISMERTETÉS
Friedrich-Wilhelm Tesch: Der Aal. (Az angolna) 2. kiadás. Paul Parey 
Kiadó, Berlin—Hamburg, 1983. 340 oldal.

Tesch professzor neve nem ismeretlen azok előtt, akik angolnával fog
lalkoznak. Mintegy 10 éve jelent meg hasonló című könyve, mely min
den addiginál bővebben tárgyalta a rejtélyes életmódú angolna bioló
giáját. Az utóbbi években megsokasodott az angolnával foglalkozó tu
dományos publikációk száma, nyilvánvalóan azzal összefüggésben, hogy 
terjedőben van az intenzív tenyésztési módszer a világon. Tesch pro
fesszor a Helgolandi Biológiai Intézet kutatójaként évente vezet kutató- 
expedíciókat, melynek célja az angolnavándorlás, a lárvaelőfordulás 
törvényszerűségeinek felderítése. Legutóbbi kutatóútjára, melynek során 
ivarérett angolnák vándorlását vizsgálta a Földközi-tengeren, jelen sorok 
írója is elkísérte. Könyvének legújabb kiadása tartalmazza saját ered
ményein túl 1400 publikáció felsorolását, ami lehetővé tette a korábbi 
kiadás egyes fejezeteinek teljes átdolgozását és kibővítését. így az an
gol Henderson kutatásai alapján kibővült a fiziológiai rész, ezen, belül 
az endokrinológia. A  legújabb eredmények alapján újult meg a szapo
rodásra, a lárva és az ivarérett halak vándorlására vonatkozó fejezet, 
valamint az Európában is megindult mesterséges tenyésztést bemutató 
rész. A z új kiadást több újabb ábra és táblázat egészíti ki. Ajánlható 
ez a mű mindazoknak, akik az angolna tenyésztésével és kutatásával 
foglalkoznak, ezenkívül természetkedvelőknek és sporthorgászoknak is. 
Érdeklődők Budapest, V., Vécsey utcai Mezőgazdasági Könyvesboltban 
rendelhetik meg korlátozott példányszámban ezt a könyvet. (Magas 
ára és a korlátozott devizális lehetőségek miatt csak néhány példány 
behozatalára látszik lehetőség.) Tahy Béla

B A J A
E S
A  H A L F Ő Z É S

Szabadtéri halászléfőzés lakótelepi környezetben

Baja többek között arról neveze
tes, hogy itt a legmagasabb az or
szágban a halfogyasztás. Nem múl
hat el jeles nap, legyen az állami, 
egyházi vagy családi ünnep, hogy 
ne főzzenek halat. (Csak a disznó
vágás kivétel.) Hogy ez a szokás 
nem újkeletű, arra érdekes példát 
találtunk a bajai halászcéh pénztár
könyvében: „Für gekaufte Fische 
bei gelegenheit als dér Heil Ung. 
Krone allhier vorbeigeführt wurde 
14 ft 38”, ami azt jelenti, hogy 14 
Ft 38 krajcárt fizettek ki halra ab
ból az alkalomból, hogy a magyar 
szentkoronát keresztülvitték. Az ese
mény történelmi háttere az, hogy 
1849-ben a menekülő magyar kor
mány Orsovánál elásta a koronát, 
amit csak 1853. szept. 8-án találtak 
meg. Szept. 11-én hajóra tették — 
az Albrecht főherceg nevű hadigő
zösre — s katonai kísérettel szállí
tották Bécs felé, 15-én már Buda
foknál kötöttek ki. Nem valószínű, 
hogy Baján kikötött volna, de azt 
az eseményt, hogy a korona elha
ladt a város mellett, halvacsorával 
kellett megünnepelni.

A  halfőzés ritusához hozzátartozik, 
hogy bográcsban, szabadtűzön tör
ténjen. S ahogy a városba költözött 
mongolok tavasztól őszig az emele
tes, modern házak mellett felállí
tott jurtában laknak, ugyanúgy a 
bajai lakótelepiek a halfőzést a pa
nelházak közti szabad tereken vég
zik. Fényképen nem adható vissza 
az a látvány, mikor karácsony este 
az ablakokban csillognak a sokszí
nű karácsonyfák, a házak előtt pe
dig égnek a tüzek, gőzölögnek a 
bográcsok. A  fényképész szerencsé
jére vannak, akik ebédre készítik 
a halászlét.

Dr. Solymos Ede

HÍREK
A Mezőgazdasági Világiroda
lomból: A tenger kincsei. — 
A tengert tanulmányozó bioló
gusok és a nyersanyagkutatók, 
valamint a gazdasági szakem
berek összefogása útján, az 
utóbbi években sikeres kísér
letek folynak a gazdasági 
szempontból értékes tengeri 
moszatok termesztésével. — A 
kaliforniai nagy barnamoszat 
(Macrocystis), mint valami ten
geri erdő, sűrű növényállo
mányt képez és nagy mennyi
ségű ipari nyersanyagot tar
talmaz. — Jelenleg már alga- 
nemesítési kísérletek is foly
nak, az értékes bamamoszat- 
fajokat és -fajtákat kereszte
zik és gazdaságilag értékesebb 
fajtákat hoznak létre. 1980-ban 
Kínában 18 tengerialga-farmot 
hoztak létre, amelyek 1,3 mil
lió tonna tömegű bamamosza- 
tot termeltek. — A  kaliforniai 
tengerpartokon a megtermelt 
algák energiát szolgáltatnak 
az ún. eriergiafarmokon.

*

A cápa hasznosítása. — A  mak
rélával és tonhallal együtt a 
tengeri halászok hálóiba nem  
ritkán cápák is kerülnek. Ez 
eddig bosszúságot keltett, h i
szen a veszélyes ragadozókat 
először ártalmatlanná kellett 
tenni, aztán pedig dobhatták 
őket vissza a tengerbe. Kubai 
halbiológusok most tervet dol
goztak ki a kifogott cápák 
hasznosítására. Mindenekelőtt 
a cápahúsból kiváló halszelet 
készíthető. A  m ájból lakkok, 
festékek, kenőolajok és szap
pan alapanyaga nyerhető, to 
vábbá gyógyszerek és vitam i
nok szinte kim eríthetetlen tár
háza. Néhány ötvözött acél
készítmény jó l edzhető zsírjá
ban. Végül, a cápafogakból és 
bőrből emléktárgyak, nyaklán
cok, női táskák és játékok ké
szíthetők. (Műszaki Élet)
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Régi festmények 
halászatról

A halászat, akár tengeren, tavakban, 
folyókban történt, —  számtalan érde
kességet, egyéni változatot tartalmazott 
az évszázadok során. Még akkor is, ha 
irodalmi alaptörténetet figyelt a festé
szet, a Biblia csodálatos halászatát, —  
ügyelt a különlegességekre. Ez témából, 
korból, egyéni alkatból egyaránt adó
dott. Am i a „Csodálatos halászat” -ot 
illeti, abban Éaffaello mellett Konrad 
Witz svájci festő jeleskedett különös
képp. Saját tájélményei alapján a tör
ténet főszereplői a hegyek, s valami tó 
a dombok alján, mely hallal telitett. 
Mintha azt mondaná, —  csoda maga 
a táj, a sziklák, a fák karéja, s termé
szetesen a sok hal is, mélyet alig bír él 
a csónak. A mű, mély 1444-ben készült, 
ma Gentben található.

A  müncheni régi képtár őrzi id. Jan 
Breughe l a nagy Breughel fiának 
„Nagy halpiac” c. festményét, mélynek 
keletkezési dátuma 1603. Rendkívüli a 
kép részletgazdagsága és finomsága. 
A tenger itt is öbölben zárul, s végig a 
parton, —  földön, kosárban, fatőkén 
számlálhatatlan hal és hozzá sereglő 
rengeteg ember. Az egész part és a víz 
is zsúfolt, —  bárkáktól, árusoktól, gye
rekektől nyüzsög, —  alkusznak a halra, 
lovak várakoznak és az ég kék boltját 
csak negyedig eltakaró fehér felhőzet

alatt madarak szállnak. A piac még 
nem ért delelőjére. Van, aki most rakja 
ki kosarából a halat, ismét mások még 
halásznak a tengeren, s a halászbárkák 
is tele hallal egyre jönnek. A polgárok 
meg válogatnak kedvükre való tenger

Konrad Witz : A csodálatos halászat

gyümölcs halat. Kutyák is futkáróznak 
a halpiacnak kinevezett parton, s a 
domb heggyé érik, s a távoli messzeség 
is több rétegű, szinte Csontváry Taor- 
minája kezdődik a szándékot illetően.

Losonci Miklós

id. Jan Brenghel: A nagy halpiac




